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طفل من قرية بال�صودان
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�صيغموند فرويد، موؤ�ص�س التحليل النف�صي في عام ١٩٢٦

Photo: Ferdinand Schmutzer
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مع اكت�صاف التحليل النف�صي على يد �صيغموند فرويد في نهاية القرن التا�صع ع�صر، اأ�صبح لعلم النف�س 

كنظرية وعلم طابعا عالميا كالطب. لكن هل هذه العالمية محقة؟ فاإذا كان التعامل مع ك�صر الذراع مثال 

ل يختلف من مكان اإلى اآخر ومن ثقافة اإلى اأخرى، فاإن اأ�صلوب التعامل مع الأمرا�س النف�صية كال�صدمات 

اأو البارانويا اأو انف�صام ال�صخ�صية وغيرها يختلف كثيرا؛ اإذ غالبا ما يرف�س النا�س التحدث ب�صهولة عن 

هذه الأمرا�س. 

لكن ما نحن متاأكدون منه هو اأن العوامل النف�صية تلعب دورا كبيرا في حياة كل اإن�صان، بغ�س النظر 

„غير  اأو  „طبيعي“  ب�صكل  الب�صر  يت�صرف  المختلفة، بمعنى هل  الثقافات  التعبير عنها في  عن طريقة 

طبيعي“. وما هو موؤكد اأي�صا فاإن الب�صر في ظل ظروف معينة معر�صون لالإجهاد اأوال�صغط النف�صي اأو 

ل.  ولكن ولتحديد ماهية العبء النف�صي في كل حالة، اأو ماهية ال�صلوك ال�صاذ، اأو غير الطبيعي، علينا 

العتماد في كثير من الأحيان على �صياق الخلفيات الثقافية المختلفة. وهنا، وعند هذه النقطة بالذات 

يختفي الطابع العالمي عن كل مدر�صة من مدار�س علم النف�س.

نتناول  اأن  بمكان  الأهمية  من  لنا  يبدو  بال�صبط،  ب�صببها  وربما  الإ�صكالية،  النظر عن هذه  وبغ�س 

مو�صوع علم النف�س بالبحث والتحليل �صمن الملف الخا�س في هذا العدد من »فكر وفن«. وحين نراقب 

ردود الفعل المختلفة على الأمرا�س النف�صية �صنتعرف على جوانب جديدة من الثقافات، اإذ يقدم علم 

النف�س الكثير عن ماهية الثقافات وخلفياتها.

ون�صتهل العدد 1٠٢ من »فكر وفن« بم�صاهمتين من وجهة نظر علماء نف�س يعملون في حقل التحليل 

وكتابات  اأبحاث  تحمل  هل  هو:  هنا  المطروح  فال�صوؤال  من عدمها.  النف�س  علم  عالمية  النف�صي حول 

اأن  العربي؟ ويبدو  العالم  اأو في  الهند  للنا�س في  اليوم  اأي قيمة  النف�صي  التحليل  �صيغموند فرويد في 

الجواب، وهذا هو المفاجئ، �صيكون بنعم. وي�صرح �صلمان اأختر، الأ�صتاذ الجامعي في الوليات المتحدة 

الثقافية  الحدود  فرويد؟«  »عولمة  مقالته  في  هندية،  اأ�صول  من  الم�صلمين  النف�س  علماء  اأبرز  واأحد 

الجغرافية التي و�صعها عالم النف�س النم�صاوي للتحليل النف�صي ومدى اإمكانية تجاوزها. ويرى اأختر في 

اأن التحليل النف�صي، ي�صلح لكل الب�صر بغ�س النظر عن انتماءاتهم الثقافية والمكانية. ونتناول  النهاية 

المو�صوع اأي�صا من خالل مقابلة مع عالم النف�س المغربي جمال بناني.

ول نك�صف جديدا حين نقول اإن هناك عالقة وثيقة بين العنف وعلم النف�س، بيد اأن لهذه العالقة 

وجهان. فمن جهة يت�صبب العنف بالم�صاكل النف�صية، ومن جهة اأخرى يمكن لهذه الم�صاكل (النف�صية) اأن 

تعبر عن نف�صها بالعنف، وهو ما يتجلى في العديد من ال�صراعات.

وعموما، وفي كل ال�صراعات العنيفة، يكون ال�صحايا من الجانب ال�صعيف في المجتمعات التي ينخرها 

العنف، اأي من الن�صاء والأطفال. وكمثال على ذلك يلقي جمال خليل �صبيح و حورية عبد الواحد ال�صوء 

على الو�صع الماأ�صاوي لالأطفال والن�صاء في �صوريا في ظل الحرب الدائرة هناك والتبرير الإيديولوجي 

تحت  اأي�صا  هي  ترزح  م�صلحة  ونزاعات  اأهلية  حروبا  ت�صهد  ل  التي  المجتمعات  اأن  كما  ل�صتهدافهم. 

الم�صاكل النف�صية ويدفع ال�صعفاء مرة اأخرى الثمن اأكثر من غيرهم. وتجد بع�س هذه المجتمعات �صعوبة 

في مواجهة الم�صاكل النف�صية اأو ما ينتج عنها وفتح حوار حولها، كما هي الحال في اإيران مثال حول ملف 

ال�صتغالل الجن�صي لالأطفال. 

اأخرى لها جذور  النامية فاإن الغرب الغني يعاني من م�صاكل  واإذا كانت هذه هي الحال مع الدول 

نف�صية، اإذ ثمة اعتقاد اأن معاداة الإ�صالم، اأو ما يعرف بالإ�صالموفوبيا تنتمي اإلى هذا النوع من الم�صاكل. 

اأما بالن�صبة لملف الهجرة، فاإن الغرب يعاني �صعوبة في مواجهة هذه الظاهرة حتى اأنه لم يحدد عالقته 

نف�صية ذات طبيعة  يواجهون م�صاكل  الإ�صالمية  الأ�صول  المهاجرين من ذوي  اأن  بيد  بعد.  بو�صوح  بها 

مختلفة. من هنا تكت�صب م�صاهمات مريم �صولر ـ اأوجاك و زيغريد �صايفله و حاجي خليل اأو�صلوجان في 

هذا العدد اأهمية خا�صة.

وتلعب المو�صوعات والتجارب النف�صية دورا كبيرا في الأدب والفن اأي�صا، �صواء اتخذت كمو�صوع اأو 

كو�صيلة لمعالجة مو�صوع اأدبي اأو فني. وكمثال على ذلك يتناول الباحث والمترجم الألماني �صتيفان ميلي�س 

رواية الكاتبة ال�صورية روزا يا�صين ح�صن »حرا�س الهواء«. 

نتمنى اأن نكون قد قدمنا م�صاهمة تنال اهتمامكم مع ملف هذا العدد حول علم النف�س.

االفتتاحية   
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ن�صاأ علم التحليل النف�صي في غرب اأوروبا في مع اأول اأ�صواء فجر القرن الع�صرين. وكان وا�صع اأ�ص�صه، 

اليهود،  و�صكل  واأتباعه.  الأوائــل  تالميذه  معظم  كان  وهكذا  يهوديا،   (1٩3٩-1٨5٦) فرويد  �صيغموند 

�صكلها  التي  النف�صي«،  للتحليل  الأربعاء  »جمعية  اأع�صاء  غالبية  الخارج،  من  الدائمون  اليهود  والزوار 

فرويد في فيينا/ النم�صا(حوالي 1٩٠٢)، ومن ثم تو�صعت بف�صل هذه الجماعة المختارة اإلى »جمعية 

فيينا للتحليل النف�صي«. ولكن ما بدا تجان�صا روحيا في البداية �صرعان ما �صار تن�صكا اأحادي المذهب 

يقلق فرويد. �صعر فرويد باأن ذلك قد يعرقل قبول وا�صعا للجمعية بين المحللين النف�صيين. ولهذا فقد 

رحب بان�صمام الأوروبي ال�صمالي البارز كارل يونغ والويلزي المتمكن ايرن�صت جونز اإلى دائرته. وفتح 

وعي فرويد اأبواب هذا المعبد اليهودي اأمام الم�صيحيين رغم تعثر جهوده لتلميع �صورة يونغ كخليفة له. 

اإل اأن العواقب النف�صية، والعالقات ال�صخ�صية، وال�صيا�صية الجتماعية لمثل هذا الخليط لم توؤخذ بعين 

الإعتبار على اأية حال. ولي�س هناك اأكثر من اإ�صارات خجولة ظهرت حينا في بع�س مرا�صالت المحللين 

ال�صخ�صية، وفي بع�س ما تناقلته الإ�صاعات، وفي �صيء من العترافات المرتبكة، عن النق�صام الإثني 

الثقافي  المزيج  داخل  النف�صيين  المحللين  �صفوف  بين  المفاهيم  في  ال�صغير  والخالف  العمل  في 

اليهودي ــ الم�صيحي. ُزج المنتمون الجدد في دوامة التحليل النف�صي النظرية والتقنية العالجية التي 

وا�صلت تركيزها على الق�صايا النف�صية ال�صمنية مثل الرغبة والقلق وا�صتثنت، في ذات الوقت، الموروث 

المعاناة  المقرر في ق�صايا  النف�صي هو  الواقع  اأن  اأكد مرارا على  للفرد. ففرويد  الثقافي  الجتماعي 

العقلية، ولي�س الواقع الخارجي.

مواجهة »الواقع« الواقعي اأدت العواقب النف�صية التي �صهدها الناجون من فظائع مع�صكرات العتقال 

المحللين  بين  عنيفة  ثقافية  ـــ  اإثنية  رعب  يقظة  اإلى  اأي�صا،  منهم  الالحق  الجيل  اإلى  وانتقلت  النازية، 

واأن  ال�صيا�صي،  ـ  الجتماعي  محيطه  عن  بمعزل  ليوجد  الفردي  العقل  اأن  وا�صحا  ظهر  اإذ  النف�صين. 

التركيبة النف�صية بحاجة اإلى حافز مغذ من المحيط الخارجي كي تحافظ على ا�صتقرارها. ف�صال عن 

ذلك، خلق يهود المهجر مابعد المحرقة مواجهة �صريرية بين المحلل الأوروبي »المهاجر«، اأي الأوروبي 

الذي هاجر اإلى اأميركا واأ�صبح طبيبا نف�صيا، وبين المر�صى المختلفين ثقافيا من �صمال وجنوب اأميركا. 

وات�صح من ذلك اأن الأخذ بالختالفات الإثنية والدينية في التحليل النف�صي قد يحفز كامل عملية التحليل 

النف�صي، في حين اأن التغا�صي عنها قد يعقدها. وهكذا �صار التحليل النف�صي، فيما هو يركز في الغالب 

على العالم الداخلي، يمنح انتباها اأعظم للواقع الخارجي.

الخ�صو�س  العالم، وعلى وجه  ال�صكانية على م�صتوى  التركيبة  تغير قوالب  اأكثر مع  الأمور  ارتبكت 

مع الرتو�س الديموغرافية التي فر�صت نف�صها على الوليات المتحدة وغرب اأوروبا. وبداأ مهاجرون من 

ال�صرق اإلى الغرب، من مختلف الهويات (هنود واإيرانيون ونيجيريون واأتراك كمثل)، ين�صمون اإلى عالم 

واآليات  نظرية  انطباق  اأ�صبح  وبالنتيجة  محترفين.  واأطباء  ومتدربين  مر�صى  ب�صفة  النف�صي  التحليل 

ت�صاوؤل. ووجدت مثل هذه  الثقافي مو�صع  ــ  الإثني  ال�صكاني  التنوع  الغربية على هذا  النف�صي  التحليل 

معهد غوته | فكر وفن، عدد 1٠٢ 4
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محراب م�صجد وزير خان في لهور. 

Photo: Stefan Weidner

I عند تناولنا الت�سارب الظاهر بين طبيعة الب�سر المتماثلة مبدئيا في مختلف اأرجاء العالم وبين 

الختالفات التاريخية الوجودية بين ال�سرق والغرب، يت�سح اأكثر فاأكثر اأن علم النف�ش التاأملي الفرويدي 

يكت�سب �سالحية عالمية، اإل اأن المفاهيم المطورة عنه ومناهج التحليل النف�سي العالجية تبقى مق�سورة 

اأوروبيا، وبحاجة اإلى تطوير ح�سيف عند تطبيقها على العالم غير الغربي. من الم�سجع، من الناحية 

الأخرى، اأن موقف فرويد المت�سكك الختزالي تجاه وجود الإله قد اأينع في مفاهيم نظرية ذات �سمولية اأكبر.

    

التحليل النف�سي والعالم الالغربي

محاولة عولمة فرويد

SALMAN AKHTAR  سلمان اأختر�
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النف�صي  بالتحليل  الهتمام  زيادة  بعد  لها  جديدا  حافزا  ال�صكوك 

وال�صين  الهند  مثل  التمدن  طريق  على  قدما  ال�صائرة  البلدان  في 

اأ�صبح  وهنا  تركيا.  في  اأقل  نحو  وعلى  الجنوبية،  وكوريا  واليابان 

اإغناء التحليل النف�صي بالخ�صو�صيات الإقليمية اأمرا لمنا�س منه.

ومن هذا المنطلق اأ�صبحت قراءة جديدة لـ »عقل الطفل« عند 

بهذه  ينه�س  كي  للمرء،  لبد  حــال،  اأيــة  وعلى  مبررا.  اأمــرا  فرويد 

المهمة، اأو كي تناولها بمعقولية، اأن يوؤكد على اأن المجموعة الكاملة 

لأعماله (واأعمال تالميذه) تقع في اأربعة اأبواب. وهي بال�صم: 

1) علم النف�س التاأملي

٢) الفر�صيات الخا�صة بتطور ال�صخ�صية وانحرافاتها

3) طرق عالج ال�صطرابات العاطفية

4) ت�صورات حول الإبداع والدين والح�صارة بالمعنى العام. 

وهذه نظرة عامة في هذه الأبواب الأربعة الخا�صة باأفكار التحليل 

النف�صي ومدى انطباقها الفعلي على الثقافات المختلفة.

النف�س  »علم  ا�صم  نف�صه  فرويد  اأطلق  الــتــاأمــلــي  النف�ش  عــلــم 

التاأملي« على طريقته في فهم الظاهرة العقلية من المنظور الحركي، 

والطوبوغرافي والقت�صادي. ا�صتخدم المنظار الحركي في تف�صير 

هذه  تكون  اأن  يمكن  اإذ  القوى.  تفاعل  بمفردات  العقلية  الظاهرة 

القوى متناق�صة اأو متكافلة، طفولية اأو معا�صرة، وتقدمية اأو رجعية. 

ربما تكون متاأ�صلة ج�صديا ولها اأهداف ح�صية خا�صة اأو ربما تنطوي 

على �صلوكيات اأخالقية محبو�صة في دواخل حياة الفرد الما�صية. 

ويمكن للتفاعل بين هذه القوى اأن يقود اإلى �صراع نف�صي داخلي. 

هذا يفتح باب الحتمالت على نتائج متنوعة ممكنة، منها تكوينات 

ت�صاومية، اأو اإ�صباع رغبات منحرفة اأو مقنعة، اأو الو�صول اإلى طريق 

م�صدود، اأو كبت اأو�صلل نف�صي. وي�صير المنظور الطوبوغرافي اإلى 

حقيقة وجود جوانب وعي، ووعي م�صبق، ولوعي في كل ما يفكر 

والثاني  للب�صر،  معروف  الأول  به.  ي�صعر  اأو  يفعله  اأو  الإن�صان  فيه 

يمكن اأن ي�صبح معروفا، في حين يوجد الثالث خارج وعينا تماما ول 

يمكن اأن يطفو ب�صهولة على ال�صطح. واإ�صافة اإلى مكانتها النف�صية، 

فللوعي والوعي الم�صبق والالوعي خ�صائ�س فاعلة مختلفة في اإطار 

الظاهرة العقلية. كان الو�صيط الذي يعبر عن نظامي الوعي والوعي 

الم�صبق مجازي ومفرداتي، في حين كان و�صيط التعبير عن نظام 

الالوعي ملمو�صا وح�صيا. ف�صال عن ذلك هناك نوع من الرقابة بين 

الوعي والوعي الم�صبق وبين الوعي الم�صبق والالوعي؛ وعلى مادة 

الالوعي اأن تغير �صكلها من »عر�س الأ�صياء« اإلى »عر�س بالكلمات« 

عندما تكون قد عبرت خالل حاجز الرقابة. ومع الأخذ بالـ »النموذج 

الثالثي« للعقل (الـ هو والأنا والأنا العليا) ت�صبح العمليات الدفاعية 

اأثر مح�صو�س في  العليا ذات  الأخالقية لالأنا  الأوامر  لالأنا وبع�س 

الّطيات العميقة لالوعي.

خلف  تقف  التي  القوى  طاقة  مع  القت�صادي  المنظور  تعامل 

الظاهرة العقلية. وتفتر�س اأن الطاقة النف�صية تقرر طبيعة العمليات 

الذهنية؛ وهكذا غدت الحركة ال�صهلة وانخفا�س عتبة تفريغ التوتر 

اأ�صبح ال�صتقرار وارتفاع عتبة تفريغ  اأولية«، بينما  يميزان »عملية 

التوتر يميزان »عملية ثانوية«. تبحث الأولى عن خال�س �صريع من 

بانبثاق  وت�صمح  اآخر،  بمو�صوع  مو�صوع  با�صتبدال  وت�صمح  التوتر، 

فكرة مع اأخرى، ولتنثني اأمام كوابح الزمن والتناق�صات. بينما ترتكز 

الأر�صطوطالي�صي،  للمنطق  مخل�صة  لفظية  مزاعم  على  الأخيرة 

تحترم الزمن، وت�صتجيب لالأفكار العقالنية. ومن بين المفاهيم التي 

اأدرجت تحت مفهوم المنظور القت�صادي هي �صدة الدوافع، درجة 

الإثارة، �صحنة التوتر ومقدار الم�صاعر الالزمة للحيوية النف�صية. ثم 

اأ�صيف منظوران لحقا لهذا الت�صور الفرويدي، ويت�صمنان المنظور 

واأفكاره  النا�صج  الإن�صان  عواطف  كافة  اأن  يفتر�س  الذي  الجيني 

ثم  الطفولة؛  في  البدائية  اأ�صكالها  حتى  تق�صيها  يمكن  وت�صرفاته 

المنظور التكيفي الذي يفتر�س اأن ال�صلوك الب�صري، ب�صمنه ال�صلوك 

غير ال�صوي، يخدم غر�صا نافعا للفرد.

كل منظورات علم النف�س التاأملي هذه (الحركي، الطوبوغرافي، 

القت�صادي، الجيني والتكيفي)، وما اأ�صيف لها موؤخرا على قائمة 

الت�صورات،  ال�صطهاد،  (مثل  الدفاعية  العقلية  العمليات  اأ�صكال 

نظرية  في  المحك  تعتبر  النف�صام)،  التخريب،الإنكار،  الت�صويغ، 

الكونية.  و�صالحيتها  ديمومتها  جوانب  واأهــم  النف�صي،  التحليل 

وفي  الــروائــي،  الأدب  في  النف�صية  التحليلية  الدرا�صات  واأثبتت 

هي  كما  العلم،  اأرجــاء  كل  من  الذاتية،  ال�صير  كتابة  وفي  ال�صعر، 

مختلف  من  المهاجرين  المر�صى  مع  ال�صريري  العمل  مع  الحال 

النف�صي  التحليل  نظرية  اأن  مقنع  ب�صكل  والإثنية،  القومية  المنابع 

التاأملي الفرويدية تفيد في فهم العقل ال�صرقي كما اأفادت في فهم 

العقل الغربي. ولم تتمتع الم�صاهمات الأخرى في التحليل النف�صي 

بنف�س عالمية التحليل النف�صي التاأملي، كما �صيظهر من المعالجات 

الالحقة.

(خ�صو�صا  ــل  الأوائـ واأتــبــاعــه  فــرويــد  و�صع  ال�سخ�سية  تــطــور 

عالية  فر�صية  فاين�صل)  اوتو  و  فيرنت�صي  و�صاندور  ابراهام  كارل 

النف�صي  تكوينه  م�صتهل  في  ر�صيع  تطور  كيفية  حول  التخ�ص�س 

وقوة  وال�صتقرار  ال�صتقاللية،  من  بح�س  فعال  بالغ  اإن�صان  اإلى 

ال�صخ�صية. ركزوا عملهم، وهم يرفعون قبعاتهم احتراما اأمام دور 

الجنين  باأن  تقول  (نظرية  المتعاقب  التخلّق  تاأثير  على  الوراثة، 

نظرية  تناق�س  وهــي  المتعاقبة،  الت�صكالت  من  ب�صل�صلة  يتكون 

الجنين موجودة وجودا  اأع�صاء  باأن جميع  القائلة  ال�صبقي  التخلق 

الفمية  الحاجات  (مثل  للطفل  الج�صدية  الحاجات  على  �صبقيا) 

وال�صرجية والق�صيبية) في ت�صكيل العالقة مع الوالدين وتكوين اأهم 

معالم فترة الطفولة. كيف تدفع الحاجات الج�صدية العقل للبحث 

المحاولت  لهذه  البيئية  ال�صتجابية  تحكمت  وكيف  خال�س  عن 

النف�صية.  ال�صخ�صية  وانبثاق  والن�صاط  والتاأهيل  الراحة  بم�صتوى 

ر�صي عمل العقل على نماذج تطور ج�صدية اأولية (الأنا اأول، وهي 
ُ
اأ

اأنا ج�صدية قبل كل �صيء). كانت الفوارق الجن�صية حا�صمة، وكان 

البدائية  النف�صي  التحليل  نظرية  في  عليه  مغ�صوبا  الأنثى  الطفل 

الق�صيب«).  »ح�صد  هنا  (من  متدن«  »ع�صو  بـ  الأنثى  ولدة  بحكم 

�صئيلة  فلديها حاجة  تخ�صره،  كثيرا  �صيئا  تمتلك  لم  لأنها  وبداية، 

لتطوير اآلية لكبح عواطفها. بينما نرى اأن الرجال الذين يواجهون 

وح�صن  الأخـــالق  ق�صايا  في  متفوقين  كانوا  الإخ�صاء  مخاطر 

واعترف  »م�صيريا«  الت�صريح  علم  فرويد  اعتبر  العقلية.  الأحكام 

اأمه  مع  المبكرة  الطفل  لعالقة  الفاعل  بالدور  الأ�صا�س  هذا  على 

اأو اأمها، وح�صر اهتمامه في العواقب النف�صية للت�صكيلة الأوديبية 

المثلثة للعائلة. اعتبر التعر�س للـ »م�صهدالأولي« (جماع الوالدين) 

�صدمة بالغة للجنين، وافتر�س للعامل الأوديبي تاأثيرا عميقا على 

تطور �صفات ال�صخ�صية الالحقة.

خ�صع هذا النمط »الكال�صيكي« من التطور اإلى تعديالت كبيرة 

الن�صوية وال�صتدللت  الت�صحيحي لمنجزات الحركة  التاأثير  بفعل 

كبار  نف�صيون  محللون  اأبــرز  الأطفال.  �صلوك  مراقبة  عن  الناجمة 

ظهروا في حقبة ما بعد فرويد (منهم ميالني كالين، وجون بولبي، 

ودونالد وينيكوت، ورونالد فيربيرن ومارغاريت مالر) التاأثير العميق 

للعالقة المبكرة بين الأم والطفل، موؤكدين على العالقة الجدلية بين 

الج�صدية  العاطفية  والنزعات  وراثيا  المكت�صبة  الطفولية  النزعات 

المتر�صخة »المزاج«، وا�صتجابة الأم لوليدها. اأ�صفى هذا اهتماما 

اأكبر على دور ال�صلة والنف�صال بين الأم والطفل بال�صد من دور 

الرغبة الأوديبية والإخ�صاء في تكوين ال�صخ�صية. وفقد الج�صد هنا 

اأولويته على الم�صرح متخليا عن دوره للعالقاتية، »لرابطة القربى«. 

المراأة  اإلى  ينظر  و�صار  الق�صيبية،  الفرويدية  اللعب  ورقة  هملت 
ُ
اأ

اأ�صكال خا�صة في التعبير عن الأخالق والف�صائل، لكنها  ك�صاحبة 

لتقل �صاأنا عن الرجل في هذا الم�صمار. ما عاد »الح�صد الق�صيبي« 

العائالت  الوجود (�صالحا لكل مكان)، و�صار يظهر فقط في  كلّي 

التي تقلل �صاأن المراأة، وحيث الأب والأ�صقاء موؤلهون. التطور المهم 

التي  التحديات  بــاأن  القائل  اإيرك�صون  اإريــك  افترا�س  كــان  الآخــر 

التي تحققها، لتظهر  المنجزات  المت�صخمة، ومعها  الأنا  تواجهها 

عالم  من خالل  واإنما  فح�صب،  بعائلته  ال�صخ�س  من خالل عالقة 

اإلى  اأو�صع (مثل المدر�صة وموقع العمل). وما عاد ينظر  اجتماعي 

المجتمع العام كمجرد انعكا�س خارجي للتركيبة النف�صية الداخلية، 

بل كعامل له وجود ويفر�س تاأثيره على نمو ال�صخ�صية.

هذه  تم�س  لم  ال�سك  اإلــيــهــا  ليــرقــى  غربية  نف�سية  هيمنة 

النف�صي  التحليل  نظرية  �صلب  الإيجابية  »التقويمية«  الفر�صيات 

المق�صورة اأوروبيا. فكل المنظرون كانوا بي�صا من اأ�صول اأوروبية. 

والتحليل)،  للرقابة  اخ�صعوا  الذي  (والأطفال  المر�صى  كل  وكان 

ومن  بي�صا  المطورة،  الفر�صيات  هذه  اأ�صا�صهم  على  ن�صاأت  الذين 

اأ�صول اأوروبية. نظام مغلق، يمثل الهيمنة الأنجلو�صك�صونية واليهودية 

على  الدقة،  من  بكثير  لي�س  ربما  اأو  بدقة،  تطبيقه  تم  الم�صيحية، 

العالم.  من  ال�صرقي  الق�صم  وبقاع  األــوان  من  لب�صر  العقلي  التطور 

م�صيحيون  اأميركا،  �صمال  ومن  اأوروبــا،  من  بي�س  نف�صيون  محللون 

وتنطبق على  الخا�صة طبيعية  التطور«  اأن »خطوط  يعلنون  ويهود، 

اأطفال  وعلى  بل  العراقيين،  اأو  اليابانيين  مثل  لنقل  اآخرين،  ب�صر 

هو  الطرح  هذا  مثل  ت�صديق  �صعوبة  يوؤكد  ما  اأي�صا.  ال�صودانيين 

اإغفال، اأو عدم العتراف بتاأثير مجموعة كاملة من القرائن القائمة، 

اأو اأنه تم العتراف بتاأثيرها بعد فترة طويلة، وهي العالقات العائلية 

المحلي،  والفولكلور  العي�س،  �صروط  واختالف  تماما،  المختلفة 

والتقاليد الثقافية، والمعتقدات الدينية.

للتاأكد من ذلك، نالحظ اأن الفر�صيتين الأ�صا�صيتين في تطور 

الهيمنة  نكران  (اأي  النف�صيون  المحللون  عليها  اأكد  التي  الطفولة، 

الكلية الطفولية ون�صوء الحاجز �صد �صفاح القربى)، هما فر�صيتان 

والعن�صرية  المنطقية  الــحــدود  عبر  ال�صخ�صية  لتطور  مهمتان 

مع  وال�صرق)  الغرب  (بين  اأ�صا�صية  فــوارق  هناك  لكن  والدينية، 

وراء  ما  تتواجد  اأخــرى  فــوارق مهمة  اأيــة حال هناك  وعلى  ذلــك. 

جينيفر  حققته  الذي  البارع  الإنجاز  ويهمني  اأي�صا.  النقطة  هذه 

بونوفيت�س، المتخ�ص�صة في التحليل النف�صي للطفل، حينما اتخذت 

�صخ�صية  وتكوين  النف�صال  نظرية  منحت  التي  المهمة  الخطوة 

الطفل �صكلها، هذه النظرية التي و�صعتها اأ�صا�صا الهنغارية الأ�صل 

الــوليــات  مــن  بــدل  اليابان  ــى  اإل انتقلت  حينما  مــالــر،  مارغريت 

المتحدة، بعدما خطفت المحارق اليهودية الأنظار في تحليل هذه 

حول  المنوعة  الأ�صئلة  من  جملة  اأثار  ما  وهو  النف�صية.  المفاهيم 

والديه  عن  نف�صيا  منف�صاًل  الفرد  يكون  اأن  ينبغي  كم  المو�صوع. 

النف�صية  الحالت  اختالطات  من  درجــة  كم  طبيعيا؟  ي�صبح  كي 

ت�صمح بها ال�صحة العقلية؟ ما مبلغ الرعاية »الطبيعية« التي يبديها 

الجتماعية  بالعناية  وبالتعيين،  منه،  �صنا  وبالأكبر  بالعائلة،  الفرد 

هل  الحياة؟  في  المهمة  القرارات  اتخاذه  عند  العام،  بمفهومها 

الناعمة)  البطانية  اأو  الدب  دمية  (مثل  العابرة«  »الأ�صياء  تعك�س 

التي ينالها الطفل في المرحلة الثالثة من �صنة حياته الأولى طورا 

مجتمعات  في  متخ�ص�صة  و�صائل  مجرد  اأنها  اأم  خا�صا  طبيعيا 

طول  ما  ب�صخ�صيته؟  لال�صتقالل  مبكرا  الطفل  يدفع  حيث  معينة 

الفترة الطبيعية لمرحلة الإر�صاع؟ كم يكفي من التالم�س الج�صدي 

التركيبة  هل  الطفل؟  لنمو  �صحيا  يكون  كي  والوالدين  الطفل  بين 

للتركيبة  مماثلة  فقط)  وطفل  واأم  (اأب  الأحادية  للعائلة  النف�صية 
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بومة منب�صطة الجناحين اأو ربما طائر اآخر من ف�صيلة الجوارح. اإن 

هذه الزخارف المتكررة، واإن كان مع بع�س الختالف، تظهر في 

الممرات الموؤدية اإلى باحة ال�صالة بم�صجد وزير خان، اأعلى �صور 

المزهريات في الطرف العلوم الممتد داخل الأقبية.
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تاأثير  ما  الأجيال؟  متعددة  كبيرة  عائلة  داخل  النف�صية 

انف�صال غرفة نوم الوالدين في مجتمعات ل تعرف مثل 

غرفة  في  والبالغون  الأطفال  ينام  وحيث  العرف  هذا 

الخط  هو  ما  ثابتة؟  كونية  اأوديــب  عقدة  هل  واحــدة؟ 

البياني لتخيالت اأوديب الجن�صية؟ هل يكت�صب الخوف 

الفرويدي من الإخ�صاء تاأثيرا اأكبر بين الم�صلمين الذي 

يجري ختانهم في اأوج المرحلة الأوديبية (اأي في �صن 

4 - 5 �صنوات)، وهل يبطل مفعوله بين الهندو�س الذي 

ال�صطراب  يكون  اأن  اأينبغي  اأبدا؟  اأولدهم  يختنون  ل 

مالزما لمرحلة المراهقة؟ وما اإلى ذلك من الأ�صئلة.

هذه  في  الأبحاث  اأن  هو  المو�صوع  في  الم�صجع 

التحليلي  الفكر  كولونيالية  واأن  تــتــراكــم،  الأ�ــصــئــلــة 

وانفتح  تتاآكل.  الأولية  النف�صي 

اأمام  النف�صي  التحليل  قامو�س 

مثل  جديدة  �صرقية  فر�صيات 

»تحريم  و  »امــاي«  الـ  فر�صيتي 

(و�صعهما  اليابانيتين  النظر« 

كيتاياما  اأو�صامو  و  دوي  تاكيو 

ــة  ــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي)، وفــر�ــص

ــال وطــاعــة الــوالــديــن«  ــث »المــت

مينغ  خطوطها  (و�صع  ال�صينية 

ــو) وفــر�ــصــيــة »الأ�ــصــر  ــغ مـ ــ دون

و  �صاكتي«  »�صيتا  و  الأمــومــي« 

(اأكد  الهندية  تي�صانكو«  »عقدة 

جازوانت  كاكار،  �صود�صر  عليها 

على  كاباديا  �صالي�س  و  كـــودر، 

الهتمام  �ــصــار  كما  الــتــوالــي)، 

في  النف�صي  بالتحليل  المتزايد 

مالمحه  يكت�صب  ــران  واإي تركيا 

�صلمان  كتاب  ور�صد  النظرية. 

الطبيب«  و�صرير  »الهالل  اأختر 

بين  المتناق�صة  التيارات  بع�س 

الإ�صالم وعلم التحليل النف�صي. 

واأ�صهمت كتابات عائ�صة عبا�صي 

يا�صر  وكتابات  اأميركية)،  باك�صتانية  نف�صية  (محللة 

المولود  العالم  في  الوحيد  النف�صي  (المحلل  الدباغ 

من  المزيد  و�صع  في  ال�صعودية)  العربية  المملكة  في 

وعلى  اأي�صا.  المهم  النظري  البناء  هذا  في  اللبنات 

نظرية  تطوير  في  الكتابات  هذه  تكري�س  تم  حال،  اأية 

التحليل النف�صي والرتقاء بها اإلى حالة كونية.

اأن  على  فرويد،  تاأكيد  لخ�س  العالجية   التقنيات 

ما�صية،  ذكريات  من  يعانون  بالهي�صتيريا  الم�صابين 

النف�صي  التحليل  لنظرية  الأ�صا�صي  الفترا�س  كامل 

كافة  مــع  التعامل  وجــرى  النف�س.  علم  مــع  بالعالقة 

من  تنبعث  وتخيالت  خبرات  بمثابة  النف�صية  المعاناة 

البلوغ  معاناة مرحلة  كانت  وهكذا  الطفولة.  تناق�صات 

عبارة عن مفارقات تاريخية تعبر عن نف�صها في حالت 

وتوؤلفها  الداخلي،  الفرد  لعالم  مقنعة  واأخرى  عقالنية 

التناق�صات بين الأمنيات المحرمة بال�صد من الو�صايا 

الأخالقية.

المر�صي  النف�س  علم  نجم معظم  ذلك  عالوة على 

اأنه،  رغم  الطفوليةـ  اأوديــب  عقدة  على  »التركيز«  عن 

وبكل اأمانة، وجد العتراف، القائل باأن بع�س الأحداث 

الآنية قد تفر�س تاأثيراتها على مرحلة البلوغ، مكانا له 

ما بين هذه التحليالت. ركز المحللون النف�صيون ما بعد 

فرويد على مرحلة »ما قبل الأوديبية« المتعلقة بتطور 

الفرد البالغ واأ�صفوا اأهمية اأكبر 

الجتماعية  الــروابــط  دور  على 

ــاوؤم الــالحــق،  ــص ــ� ــت الــمــمــزقــة وال

وانعدام الثقة، والجوع، والخوف 

والأنانية في عذابات حياة البالغ.

انــعــكــ�ــس كـــال الــمــنــظــوريــن 

المح�صنة  الطرق  ال�صببيين على 

ــبــعــة فـــي عــلــم الــتــحــلــيــل  ــمــت ال

النف�صي. ا�صتندت نظرية فرويد، 

قبل  من  نقا�س  بال  اتبعت  التي 

النف�صيين،  المحللين  من  جيلين 

وهي  تقنية،  اأعــمــدة  ثالثة  اإلــى 

ــاع والــحــيــاد.  ــن ــت الــغــفــلــيــة والم

يك�صف  ل  الأ�صا�س  هــذا  وعلى 

�صخ�صيته  الــنــفــ�ــصــي  الــمــحــلــل 

ويعمل مثل المراآة تقريبا، يعك�س 

مري�صه  دواخـــل  فــي  يختلج  مــا 

ل  والمحلل  (الغفلية).  لنف�صه 

للك�صف  المري�س  طلبات  يلبي 

المعلنة  الجن�صية  نزعاته  عــن 

بذلك  ــه  اأنـ طــالــمــا  والم�صتترة 

ملذات  الطريقة  بهذه  �صيوفر 

بديلة له، ويعرقل بذلك حل التناق�صات داخل المري�س 

موقفا  النف�صي  المحلل  ويتبني  (المتناع).  بالتاأويل 

اأحكام« ويقف على م�صافات مت�صاوية من رغبات  »بال 

المري�س ونوازعه الأخالقية وحقيقته (الحياد). ي�صهل 

الحر  (التدفق  المري�س  الحر« لأفكار  »التدفق  فح�صب 

وبال رقيب لأفكار و�صياغات المري�س)، ول ي�صرح بما 

يعار�صها، ومن ثم يف�صر ما كان يريد المري�س اأن يف�صح 

النف�صي  المحلل  وتخيالت  بم�صاعر  اإيــاه  رابطا  عنه، 

تعين  الطفولة.  لتجارب  اإحياء  هي  التي  (التحويل) 

اكت�صاب  على  المري�صة،  اأو  المري�س،  الطريقة  هذه 

دون  العي�س  بعدها  ت�صتطيع،  اأو  ي�صتطيع،  »ب�صيرة«. 

تناق�صات ترتبط بالطفولة. تم لحقا 

العالجية  الطريقة  هــذه  »تلطيف« 

ال�صماح  خــالل  مــن  النف�س  علم  فــي 

ــا،  ــئ ــر دف ــثـ ــة اأكـ ــي بـــتـــدخـــالت عــقــالن

ت�صري  عاطفية  اأكــثــر  وا�ــصــتــجــابــات 

والمحلل).  المري�س  (بين  بالتجاهين 

وعلى اأية حال ارتكز هذا العمل (في 

الغالب) على محللين نف�صيين غربيين 

مر�صى  الغالب)  (في  يعالجون  بي�س 

غربيين بي�س.

المنهجية  هــذه  انطباق  مــدى  مــا 

على مناطق في العالم حيث ل يمتلك 

رقــابــة  ول  منف�صلة  حــيــاة  الــمــريــ�ــس 

نف�صية على الذات، وربما يتمتع بح�س 

لهوية جمعية تتخطى انف�صالية الفرد؟ 

ــد  رولن األن  مو�صوعة  تــكــون  وربــمــا 

»الــنــفــ�ــس الــعــائــلــيــة« بــيــن الــهــنــود هي 

المعنية هنا بالأمر. ومو�صوعة ارمغراد 

األمانية عملت  نف�صية  ديتبارنز (محللة 

بالمو�صوع،  اأي�صا  �صلة  ذات  ال�صين)  في  لفترة طويلة 

لأنها لحظت من خالل مراقبتها »الجماعية« الآ�صيوية 

اللغة ال�صينية ل ت�صبه  »اأنا« في  اأن وظيفة كلمة  كيف 

اأطلقت  وعندما  الهندوجرمانية.  اللغة  في  وظيفتها 

ديتبارنز تعبير » ثقافة المنحنيات« فاإنها اأردات التعبير 

عن عدم وجود نمط التفاهم المبا�صر والمفتوح الذي 

عرف به المري�س الغربي بين ال�صينيين الذين يتحدثون 

باأ�صلوب موارب وغير مبا�صر. ركز موك �صوك لي على 

الخالفات  في  ال�صفهي  غير  للتفاهم  العميق  ــدور  ال

الثقافة  تحول  وكيف  الــكــوري،  النف�صي  الطب  داخــل 

الكورية المتمحورة حول العائلة دون و�صول العديد من 

العترافات المهمة من المري�س اإلى المحلل النف�صي. 

ولحظ �صودير كاكار، المحلل النف�صي الهندي الرائد، 

اأن اهتمام المحلل النف�صي الإن�صاني وحد�صه المحترم 

وال�صراحة.  الرعاية  من  المزيد  اإلى  يحتاج  الهند  في 

اأن  الهندي  النف�صي  المحلل  على  اأن  كاكار  وي�صيف 

الأولى  المرحلة  في  المواعظ،  لإلقاء  ميال  اأكثر  يكون 

»ال�صتبطان  ويعزز  يبعث  كي  ــل،  الأق في  العالج  من 

مهمة  اأ�صا�صية  حاجة  هو  الذي  الحيوي«،  الجغرافي 

ال�صفة  لي�س  عــام،  نحو  على  ولكنه  المري�س،  لعالج 

المميزة للعقل الهندي العتيادي.

 يبدو اإذن، اأن تحويرا �صئيال في التقنية العالجية، 

الم�صترك،  والذاتي  العالقاتي  التناول  نحو  اأكبر  بميل 

ال�صريري  النف�صي  التحليل  ممار�صة  عند  منه  مفر  ل 

توجد  ل  اإ�صافة:  من  ولبــد  غربي.  الــالـ  العالم  في 

معطيات حول الأ�صاليب العالجية النف�صية في اأفريقيا 

الثغرة  هــذه  ومثل  العربية.  والبلدان 

الجيو�صيا�صية �صيء ل يمكن ت�صديقها، 

علم  �صن  اأن  العتبار  بعين  اأخذنا  اإذا 

المائة  تخطت  قــد  التحليلي  النف�س 

اإذا  اأو  تتوفر،  وخم�صين �صنة. وعندما 

�صيقع  المعطيات،  هذه  مثل  توفرت، 

النف�صي  العالج  تقنية  فطاحلة  على 

كي  العقلية  قواهم  كل  ي�صتجمعوا  اأن 

يت�صدوا اإلى هذا التحدي الكبير.

تحظى  والــــحــــ�ــــســــارة   الـــثـــقـــافـــة 

فهم  مو�صوع  في  فرويد  م�صاهمات 

على  اأكــد  اإذ  وا�ــصــع.  بقبول  الثقافة 

ال�صتعداد  فيها  يتحول  التي  العملية 

اأ�ــصــنــع عنا�صر  وحــتــى  ــل  ب الـــذاتـــي، 

الذاتية المفرطة، اإلى كتابة اإبداعية. 

و�صلط ال�صوء على جدل العالقة بين 

لفطرته،  الإن�صان  وفقدان  الح�صارة 

الناجمة  الحيوانية  الطبيعية  وبين 

يولدها  التي  الثقافة  وبين  الالوعي،  في  اغترابها  عن 

طرح  الثقافة.  تولده  الــذي  وال�صطهاد  ال�صطهاد، 

نقل  لم  اإن  الحرب،  حتمية  حول  تاأمالته  اأي�صا  فرويد 

يرثها  التي  العدوانية  فــي  اأثــرهــا  وتقفى  �صرورتها، 

الإن�صان بطبعه. والأهم من ذلك، اأنه ت�صدى لمو�صوعة 

العتقاد الديني.

وفرت فل�صفة القرن الع�صرين الو�صعية قبول ح�صيا 

التي  الأ�صوات  عزز  اأنه  اإذ  الإله.  فرويد حول  لأحكام 

وتاأكد  الغربية.  الأنتلجن�صيا  عقول  في  تختمر  كانت 

با�صم  ارتكبت  التي  التعريف  عن  الغنية  الفظائع  اأن 

القومية،  حول  المتمحورة  اأوروبــا  في  الدينية  القومية 

الديني،  بالعتقاد  متمثال  المفاهيمي  تواأمها  وحــول 

اإلى ت�صمم الوعي العام  اأديا  اإذ  كانا �صلعتين خطرتين. 

الآخر  ل�صطهاد  الخ�صبة  الأر�صية  واأر�صيا  بالفوقانية 

المحللون  اقتفى  العرقية.  والت�صفية  الوح�صية  واإلــى 

اأنف�صهم  وكانوا  قلبيا،  فرويد  اأثــر  الأوائـــل  النف�صيون 

�صحية هذا الجحاف، الذي اعتبر الدين مجرد خدعة، 

�صيوؤكد  العلم  اأن  بالقول  عنه  عبر  الذي  الأمل  وتابعوا 

ال�صوؤون  اإدارة  في  العقالنية  هيمنة  اآجــال  اأم  عاجال 

بين  الف�صل  تعذر  وهكذا  والجتماعية.  ال�صخ�صية 

بدع  من  بدعة  الآله  اُعتبر  والإلحاد.  النف�صي  التحليل 

خيال الإن�صان تمليها تبعية ت�صبه تبعية الطفل للحاجات 

التحرر  قدرة  من  بال�صد  عبد  اإلى  وتحوله  الخارجية 

من الوهم داخله، وداخل قدرة الوالد الكلية المفتر�صة 

لحقا. واأ�صر فرويد على اأن الإله وهم �صتتبدد الحاجة 

لتف�صير  الــالزمــة  الإجــابــات  ــى  اإل العلم  تو�صل  مــع  لــه 
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�صورة »موؤطرة« لمزهرية في المدخل 

الموؤدي اإلى باحة ال�صالة بم�صجد 

وزير خان. وهنا اأي�صا يت�صنى التعرف 

على �صكل الوجه من خالل ال�صورة 

الم�صغرة تظهر العيون على �صكل اأزرار 

وتت�صكل كما في ال�صورة ال�صابقة من 

خالل زهور التوليب ال�صوداء. ويعك�س 

جذع المزهرية �صكل الأنف، بينما تمثل 

القاعدة الفم وال�صفاه. تبدو وكاأنها راأ�س 

لحيوان (راأ�س دب اأو ما �صابه).
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�صكل اآخر لراأ�س في المدخل 

الموؤدي اإلى باحة ال�صالة 

بم�صجد وزير خان. الأزهار 

النجمية الزرقاء تمثل العينين. 

اإل اأنه يمكن اعتبارها قرونا 

لراأ�س ثور جنًبا اإلى جنب مع 

الأزهار التي تعلوها.

Photo: Stefan Weidner
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بال�صالح  الإنــ�ــصــان  ت�صرب  ومــع  الطبيعية،  الظواهر 

الطفولية.  تبعيته  بقهر  الكفيل  والمعرفي  الــمــادي 

وجرى تبني هذا الموقف من قبل المحللين النف�صيين 

اأي اعتقاد ديني،  اإلى  الالحقين الذين �صاروا ينظرون 

وكل اعتقاد ديني، كنقي�س لل�صالمة العقلية.

درع هذه  فــي  تظهر  الــ�ــصــدوع  بـــداأت  وبــالــتــدريــج 

في  الأم  لدور  الكامل  فرويد  اإهمال  ا�صتحق  النظرية. 

النف�صيين.  المحللين  بع�س  عناية  ــه  الإل عن  ت�صوره 

وت�صاءل البع�س ما اإذا كان العقل الذي تحكمه العقالنية 

بمفردها فقط �صيكون �صليما حقا. اإل يحتاج الإن�صان 

خياليين؟  كانا  واإن  والعتقاد  الإيمان  من  �صيء  اإلــى 

كيف �صيت�صرف الفرد دون التعاي�س الم�صترك للواقعي 

العتقاد  فــان  كذلك  الأمــر  كــان  اإذا  الواقعي؟  وغير 

الديني ينتمي اإلى تلك الم�صاحة الغام�صة من الح�صية 

والإبداع  والحب  والألعاب  الأدب  ت�صمل  التي  الب�صرية 

عموما. بالنظر اإليه من هذ المنظور ال�صيق يبدو الإله 

ارتكزت ت�صورات  رائعة. ف�صال عن ذلك  مثل ق�صيدة 

فرويد عن الإله على الت�صاد مع م�صار النموذج الأبوي 

والعقابي،  المخيف  الم�صيحية،  اليهودية  للديانة 

اآلهة  المقيم في اأعالي ال�صماوات. فاإله فرويد، عك�س 

الهندو�س، على �صبيل المثل، ليمكن اأن يكون �صديقا، 

اأكثر  وكانت  اأو حيوانا.  اأو طفال،  اإمراأة،  اأو  اأو حبيبا، 

ت�صور  الإله  حول  فرويد  مفاهيم  عن  بعدا  الت�صورات 

والنظام  والمعرفة  الوجود  وكلي  مطلق  كتج�صيم  الإله 

ينت�صر في الكون مثل بطانية ناعمة مفرو�صة على طفل. 

المح�صوب  بيون،  ويلفريد  النف�صي  المحلل  واقترب 

على فترة ما بعد فرويد، في بع�س فر�صياته من هذا 

المنظور حول المعتقدات الدينية.

اإن الرابطة بين علم النف�س الفرويدي والدين مهمة 

مناطق  على  النف�صي  التحليلي  الفكر  تطبيق  في  جدا 

وكان  كثيرا.  بالإله  العتقاد  فيها  ينت�صر  التي  العالم 

الدين،  �صدور كتاب تقييمي جديد لكتاب فرويد حول 

محللين  ع�صرة  فيه  و�صاهم  وهــم«،  »م�صتقبل  بعنوان 

نف�صيين بارزين، ناق�صوا فيه �صخريته من حاجة الإن�صان 

ي�صع هذه  �صار  النف�صي  التحليل  اأن  على  دليال  لالإله، 

الأحجية الحتمالية بعين العتبار. واأ�صبح من الوا�صح 

اأن اهتمام التحليل النف�صي بالدين قد انتقل من المن�صاأ 

لهذا  النف�صية  الوظائف  اإلى  بالإله  لالعتقاد  النف�صي 

اإلــى كــل من  ــمــان. ف�صال عــن ذلــك، جــرى النظر  الإي

الأمرا�س  مع  من�صجمين  كمو�صوعين  والإلحاد  الإيمان 

متاأ�صلة،  �صكوكية  عن  الأول  ينجم  (طالما  النف�صية 

جنون  لنرج�صية  الروحي  الهدف  الثاني  يخدم  وطالما 

العظمة)، ومن�صجيمن اأي�صا مع ال�صحة النف�صية (طالما 

ارتكز الأول على الفرز المعتاد مع الوالدين الموؤمنين، 

الإذلل  م�صاعر  مثل  الذهن  في  الأول  انغر�س  وطالما 

العالم).  تجاه  بالجميل  التعوي�صي  والعرفان  وال�صماحة 

مثل هذا الن�صاج لموقف فرويد تجاه العتقاد الديني 

�صي�صق طريقه بتحويرات ح�صيفة بين الثقافة ال�صرقية 

وعلم النف�س المتعمق في الغرب.

كامل  الوا�صعة  المعالجات  هــذا  طالت  الــخــال�ــســة  

العظماء  النف�صيين  المحللين  (واأعمال  فرويد  اأعمال 

الالحقين) في اأربعة موا�صع، وهي بالأ�صم: علم النف�س 

العالجية،  والتقنيات  ال�صخ�صية،  وتــطــور  التاأملي، 

الف�صلى في  النقاط  وبتبنيها  الجتماعية.  والت�صورات 

كل من »داخل النظام« و »خارج النظام« (نظام فرويد) 

النف�س  علم  اأفــكــار  تطوير  المعالجات  هــذه  حــاولــت 

التحليلي ودفعها اإلى الأمام على طريق جعلها �صالحة 

للتطبيق على الم�صتوى العالمي. وتو�صلت هذه المقالة، 

بتناولها للعالقة بين طبيعة الب�صر المتماثلة مبدئيا في 

مختلف اأرجاء العالم والختالفات التاريخية الوجودية 

التاأملي  النف�س  علم  اأن  اإلــى  والــغــرب،  ال�صرق  بين 

المفاهيم  اأن  اإل  عالمية،  �صالحية  يكت�صب  الفرويدي 

تبقى  العالجية  النف�صي  التحليل  ومناهج  المطورة 

ح�صيف  تطوير  اإلــى  بحاجة  وتبقى  اأوروبيا  مق�صورة 

الغربي.  غير  العالم  على  تطبيقها  المطلوب  كان  اإذا 

اإلى  واأفريقيا  اآ�صيا  �صعوب  من  وا�صعة  قطاعات  تنظر 

وربما  بل  غريبة،  كاأفكار  الدين  حول  فرويد  ت�صورات 

عدوانية. ومن الم�صجع اأن نرى كيف اأن موقف فرويد 

في  اأينع  قد  ــه  الإل وجــود  تجاه  المت�صكك  الختزالي 

مفاهيم نظرية ذات �صمولية اأكبر.

مما  الكثير  التحليلي  النف�س  علم  لدى  باخت�صار، 

منارا  ي�صبح  اأن  له  ويمكن  ال�صرقي،  العالم  اإلى  يقدمه 

ين�صر �صوءه على براعم الفردانية العقلية هناك. وعلى 

اأية حال، لينبغي اأن نن�صى باأن باإمكان العالم ال�صرقي 

اأن يرفد التحليل النف�صي بالكثير من م�صامين تقاليده 

ولد  الــذي  فرويد  نظام  يعزز  واأن  وحكمته،  وفل�صفته 

في فجر القرن الع�صرين. ويمكن لكتاب جديد عنوانه 

»التحليل النف�صي في اآ�صيا«، الذي اأ�صرف على تحريره 

ون�صره اآلف جيرلك وماريا تيريزا �صافيو هووك و�صفيرا 

فارفين، و�صاهم في كتابته محللون نف�صانيون من ال�صين 

والهند واليابان وكوريا الجنوبية، اأن يوفر �صهادة مقنعة 

حول هذا المو�صوع.

  �سلمان اأختر   اأ�صتاذ علم الأمرا�س العقلية في كلية جيفر�صون 

كتاب  الكثيرة  مطبوعاته  بين  ومن  فيالدلفيا.  في  الطبية 

التيارات  ر�صم  فيه  يحاول  الذي  الطبيب«  و�صرير  »الهالل 

المت�صاربة بين الإ�صالم وعلم التحليل النف�صي.

ترجمه عن الإنجليزية: ماجد الخطيب
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I يعتبر المغرب من اأكثر البلدان العربية والإفريقية تقّبال للتحليل النف�سي. 

تحاول مارتينا �سبرا في هذه المقابلة مع عالم النف�ش المغربي جليل بّناني اإ�ساءة 

اأ�سباب هذه الظاهرة والم�سكالت التي يواجهها التحليل النف�سي في العالم العربي.

    

مكانة التحليل النف�سي في العالم العربي

قيادات النتفا�سات العربية �سخ�سيات رقيقة

JALIL BENNANI  جليل بّناني

فكر وفن: كيف تقّيم كمحلّل نف�صي النتفا�صات الأخيرة التي ع�صفت ب�صمال اأفريقيا وال�صرق الأو�صط �صيا�صيا واجتماعيا؟ 

جليل بناني: لقد كانت البداية انتفا�صة �صد الإحباط والإهانة والقمع واحتجاجا �صديدا وجذريا ومبا�صرا 

على النظام القائم وخا�صة �صلطة حّكامه. وقد ا�صتطاع العرب اإثبات خطاأ الفكرة التي كانت �صائدة باأنهم 

�صعوب خانعة و�صلبّية. ومن الالفت للنظر اأن الأ�صخا�س الذين لعبوا دورا مركزيا في هذه النتفا�صات لم 

يكونوا من القيادات الكاريزمية، ولكن من النوعية رقيقة الم�صاعر والتي تبدو ه�ّصة و�صعيفة. ففي تون�س مثال 

ا�صتطاعت الجماهير اأن تتماهى مع بائع الخ�صار المتجّول محمد بوعزيزي وتعّرفت في اآلمه على اآلمها هي 

نف�صها. وهذا ما يجبرنا على مراجعة النماذج المعتادة لتف�صير حركة الجموع، فهي في هذه الحالة لم تبحث 

عن بطل ولكن عن فرد يعاني، وتماهت معه.

رغم ذلك فاإن البحث عما يمكن ت�صميته »الرجل القوي« يبدو في هذه الأيام اأكثر انت�صارا مما كان في الما�صي. فكيف 

تف�ّصر ذلك؟ كيف اّتفق، براأيك، اأن تثور اأجزاء كبيرة من المجتمعات الممتدة من المحيط اإلى الخليج واأن يبحث الكثير 

من هوؤلء في الوقت نف�صه عن حلول �صاذجة وعن هّويات �صديدة الب�صاطة بحيث يقبلون باأن يتبعوا قيادات و�صلطات 

بطريركية بدائية ويخ�صعون لها بقناعة �صديدة؟

اإنني اأعتبر هذا نوعا من »عودة المكبوت«. فقد اأعلن الثائرون ال�صباب عام ٢٠11 اأنهم يرف�صون كل الزعماء. 

وقد اأرادوا تطبيق هذا المبداأ داخل تجّمعاتهم فعال. لكن اأية منظمة بدون قيادة ل ت�صتطيع ال�صتمرار في 

الوجود وتحقيق اأهدافها طويال. لقد ُطرد الطغاة. لكن ذلك ل يعني اأن تمثيالت �صلطة »الأب« قد تم محوها 

تماما اأو اأن النا�س لم تعد تحتاج فعال اإلى قادة وزعماء اأو �صخ�صّيات موؤّثرة. لقد كانت عملية الكبت نف�صها 

هي التي �صاهمت في عودة الزعماء ولكن ب�صكل بدائي ومتوّح�س. اإن طرد الآباء ل يعني اآليا التخلّ�س من 

البنية الأبوية. لكّن المرء ل يمكن اأن يتجاهل حقيقة اأن ما نراه هناك يفتقر اإلى ال�صخ�صية التقليدية الذكورية 

لالأب وال�صلطة الأبوية التي نعرفها. اإن العنف الأعمى يمكن تاأويله باأنه نوع من »اآلّيات الدفاع« النف�صية اأي اأّنه 

اعتراف لواٍع بذلك ال�صعف. يتحّدث المحلّل النف�صي فتحي بن �صالمة في هذا ال�صياق عن الحنين اإلى الأب. 

ونحن نعرف من الممار�صة اأن هذا النوع من الحنين اأو النو�صتالجيا يقود اإلى اإدراك م�صّوه لالنتماء وللهوية. 

وهذا ما نالحظه لدى المهاجرين. فبعد اأن يغادر هوؤلء اأوطانهم يتوّقفون عن معاي�صة ومعرفة ما يحدث 

فيها من تغّيرات اجتماعية، لكّنهم ل ي�صتطيعون الندماج في المجتمعات الجديدة التي هاجروا اإليها. وت�صنع 

النو�صتالجيا �صورة ُمتَخّيلة ومثالية للوطن وللتقاليد ل عالقة لها بالواقع الحقيقي. هذا الت�صويه لالإدراك ل 

يقت�صر على جيل واحد، بل قد ينتقل اإلى عدة اأجيال.  

الم�سار المهني 

نعرف اأنك بداأت درا�صة الطب في عام 1٩٦7 في المغرب ثم انتقلت اإلى فرن�صا في ال�صبعينات من اأجل التخ�ّص�س. 

لماذا اخترت الطب النف�صي وما هي جذور اهتمامك بالتحليل النف�صي؟

لم اأقرر اختيار التحليل النف�صي بل العك�س هو الذي ح�صل. ودعيني اأ�صرح لك ما اأعنيه بذلك. اإن لوعينا 

يلعب دائما دورا في قراراتنا وخياراتنا. فبعد اأن اجتزت امتحانات الخت�صا�س في الطب النف�صي في فرن�صا 
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وبداأت العمل كان الكثير من مر�صاي مهاجرين من �صمال اإفريقيا. وقد كانت محاولتي لتخفيف اآلمهم من خالل الأدوية 

تف�صل دائما مما جعلني األجاأ اإلى تجريب طريقة التحليل النف�صي كحل اأخير. فقد كان من ال�صروري جدا التحّدث اإليهم. 

وكان الكثير منهم يتقنون لغتين.

وتاأثيرها.  المنطوقة  الكلمة  مع  التعامل  اإلى  ت�صتند  طريقة عالجية  وتطوير  يقولون  ما  اإلى  الإ�صغاء  في  نجحت  وقد 

وهي طريقة ت�صلح عموما للتطبيق مع كل المر�صى النف�صيين في العالم بغ�س النظر عن لغتهم وثقافتهم، لكّن الكثير 

من مر�صاي المذكورين كانوا يعانون من م�صكلة خا�صة تمّيزهم عن باقي المر�صى النف�صيين �صببها العزلة الجتماعية 

واللغوية التي تحيط بهم في فرن�صا. كان من الممكن اأن نرى عندهم بو�صوح كيف يوؤّدي ال�صكوت وعدم المقدرة على 

التعبير عن الرغبات اإلى المر�س.

يمكن القول من الناحية التاريخية اأن عقد الثمانينات قد �صهد ازدهارا للتحليل في اأو�صاط الأطباء النف�صيين اأكبر بكثير 

مما ن�صهده الآن. فقد كان من العادي جدا اأن يذهب الطبيب الذي يتخ�ّص�س بالطب النف�صي اإلى المحلّل وي�صتلقي على 

اأريكة التحليل ليجري تحليال لنف�صه. وقد عاينت بنف�صي فيما بعد ذلك التاأثير الكبير الذي يمار�صه التحليل النف�صي على 

العالقات الجتماعية والمعايير والقيم.

اأف�صل لالإن�صان. وقد  اإلى ف�صولي ال�صخ�صي، هو الرغبة في فهم  لقد كان �صبب اهتمامي بالطب النف�صي، بالإ�صافة 

�صاعدني التحليل الذي خ�صعت له في اأن اأتعّمق اأكثر في هذا الطريق واأن اأفهم تاريخي وثقافتي ولغتي ورغباتي المكبوته 

ب�صكل اأف�صل.

ما هي المكانة التي كان يحتلّها الطب النف�صي وعلم النف�س والتحليل في المغرب في تلك الأيام؟ وهل كان الإ�صتغال بالتحليل هو 

حالة فردية اأم ُوجدت مجموعات تحليلية؟ وهل كان لك ات�صال بهذه المجموعات؟ هل كنت منتميا لها؟

لم يكن ثمة فرع لعلم النف�س في المغرب في تلك الأيام، ول بالأحرى للتحليل النف�صي. وقد كان لذلك اأ�صباب �صيا�صية. 

فالتحليل يعني نقدا للدين وللخطاب ال�صائد باأنواعه المختلفة ولذلك فقد اعتُبر اأمرا هّداما.

القليل جدا من  العدد  الثمانينات. وكان  اإّل في  المغرب  النف�صي وتدريب الأخ�ّصائيين به في  يبداأ تدري�س الطب  ولم 

الأطباء النف�صيين المتوّفر في المغرب اآنذاك قد تلّقى تعليمه في فرن�صا. وعندما عدت من فرن�صا اإلى المغرب عام 

1٩٨٠ اأردت اإ�صهار الطريقة التحليلية في العالج وتر�صيخها من خالل الممار�صة و�صل�صلة من المحا�صرات والمقالت. 

اأخيرا اأ�ّص�صت مع مجموعة من الزمالء اأول جمعية للتحليل النف�صي في المغرب عام 1٩٨5 تحت ا�صم: الن�س الفرويدي 

(Le Texte Freudien). في ذلك الوقت لم نكن قد و�صلنا اإلى المدى الذي ي�صمح لنا بتدري�س هذا الخت�صا�س. لكننا 

ا�صتطعنا على الأقل اأن نُ�صهر التحليل في المغرب. ثم ما لبثت اأن ظهرت مجموعة جديدة من الجمعّيات: فقد اأ�ّص�صنا 

عام 1٩٩٢ الجمعية المغربية للعالج النف�صي (de Psychothérapie Association Marocaine)، ثم في عام ٢٠٠1 الجمعية 

المغربية للتحليل النف�صي (Société Psychoanalytique Marocaine). لقد كان الوقت مواتيا وفتح المغرب اأبوابه للتحليل 

اأخيرا. كنا نجمع الكثير من الخبرة كما ارتفع الطلب على �صرورة تدري�س المادة. وقد اأتاح وجود الجمعية لنا ممار�صة 

ن�صاط اأكثر، فكّنا نلتقي بعد اإنهاء عملنا في عياداتنا لنتبادل الآراء ونطّور عملنا النظري، بما فيه العمل الذي يتجاوز 

الخت�صا�س الطبي النف�صي، واأن نن�صر تلك الأعمال. لكن الن�صاط على ال�صعيد الفردي ل يكفي لنت�صار التحليل، اإذ 

ل بد من عمل وا�صع على �صعيد الراأي العام والف�صاء العمومي اأي�صا، وهذا بالذات يتطلّب حدا اأدنى من الديمقراطية 

والحريات. وقد تطلّب الأمر النتظار حتى عام ٢٠٠٩ لأقوم مع زمالء اآخرين بتاأ�صي�س »حلقة التحليل النف�صي المغربية 

 (Circle Psychoanalytique) »والتي اأ�صبح ا�صمها فيما بعد »حلقة التحليل النف�صي (Circle Psychoanalytique Marocain)

ــ بب�صاطة لتاأكيد �صعيها اإلى العالمية. وهكذا ترين كم من الوقت احتاج ذلك. اإن ق�صة التحليل النف�صي هي �صل�صلة من 

النق�صامات والن�صقاقات. ولم اأ�صتطع اأنا نف�صي الهروب من ذلك. لكن ذلك كان دائما يتيح لي فر�صة البدء من جديد 

م�صتفيدا من التجارب الما�صية وبانيا عليها.

هل تتذكر احتكاكك الأول باأفكار �صيغموند فرويد؟

كنت اأعمل في عام 1٩74 كطبيب متدّرب في اأق�صام الأمرا�س النف�صية والعقلية في فرن�صا. كان علّي اإجراء مقابالت مع 

المر�صى ثم كتابة م�صاهداتي وو�صع الت�صخي�صات وتعليلها. وكان هناك ارتباط ما بين ــ اأو باثولوجيا ــ الأعرا�س النف�صية 

والتي تف�ّصر العر�س وتمنحه نوعا من المعنى وبين الطب النف�صي الدينامي والتحليل النف�صي.

�صّكلت ن�صو�س فرويد بالن�صبة لي نوعا من الأ�صا�س المرجعي. وقد اأّثرت بي بع�س كتبه اأكثر من غيرها، مثل: »الحلم 

 ،Tony Lainé وتاأويله« و »موجز التحليل النف�صي« و »التحليل النف�صي والحياة اليومية«. وقد تخّرجت على يد توني لينه

والبعد  النف�صي  التحليل  منظور  خالل  من  النف�صية  الأعرا�س  فهم  يحاولون  معه  يعمل  الذي  والفريق  هو  كان  الذي 

الجتماعي وال�صيا�صي. اأي اأنها م�صتندة اإلى فل�صفة كاملة. ولم يكن الهتمام من�صّبا على تخفيف المعاناة وتهدئة المر�صى 

با�صتخدام الدواء، بل على محاولة �صفائهم با�صتخدام اأف�صل الطرق المتاحة ودون اللجوء اإلى عزلهم وحب�صهم. في ذلك 

الوقت كانت موجة »الطب النف�صي الإن�صاني« رائجة وكانت ت�صمل الكثير من الخت�صا�صات في الوقت نف�صه. وقد كان 

للخبرة التي اكت�صبتها في ذلك الوقت ولت�صالي بتلك الأو�صاط تاأثير حا�صم طبع تطّوري الالحق وتوّجهاته. 

 

باأية لغة قراأت كتب فرويد، بالفرن�صية اأم بالعربية؟

لم يكن لدي في البداية اإّل الترجمات الفرن�صية. لكّنني ا�صتطعت فيما بعد الح�صول على الترجمة العربية التي اأنجزها 

م�صطفى �صفوان وقراأتها.

بداية التحليل النف�سي العربي

تاأ�ص�صت مدر�صة التحليل النف�صي في اأوروبا، ثم تم نقلها بوا�صطة اأطباء غربيين اإلى المغرب في �صياق الحركة ال�صتعمارية. ما 

هو تاأثير ذلك على تقّبل التحليل النف�صي عموما؟ وماذا يعني ذلك لك �صخ�صيا؟ هل كان التحليل النف�صي مفهوما غربيا بالن�صبة 

لك؟ وهل ما زال كذلك؟

وجد التحليل النف�صي في مرحلة ال�صتعمار �صدى في �صمال اإفريقيا وخا�صة في المغرب وقد ح�صل ذلك ب�صكل خفي 

وغير واع تقريبا من خالل اأطّباء كانوا يقيمون في البالد لأوقات ق�صيرة ولم يكونوا ينوون اإدخال التحليل كطريقة عالجية 

ثابتة. لكّنهم رغم ذلك تركوا اأثرا في العيادات والأق�صام النف�صية في الم�صافي. اأما في الم�صرق فقد كانت م�صر هي 

البلد الذي �صهد بدايات عمل التحليل النف�صي من خالل مجموعة �صغيرة من المحلّلين الذين يتحّدثون الإنجليزية وعملت 

هناك في الفترة ما بين الثالثينات والخم�صينات من القرن الما�صي اإلى اأن حلّت نف�صها ب�صبب ال�صغوط الجتماعية 

وال�صيا�صية. ثم تلتها لبنان حيث يُعتبر التحليل م�صتقرا منذ ال�صبعينات. اأما في المغرب فلم يحدث الكثير منذ اأن غادر 

�صوفي �صوداني

يمار�س الذكر 

في اأم درمان

Photo:

Stefan Weidner
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الأطباء الفرن�صّيون البالد بانتهاء ال�صتعمار عام 1٩5٦. وقد كان اأولئك الأطباء النف�صانيون يعالجون المر�صى الفرن�صيين 

والمتحّدثين بالفرن�صية ولم يكترثوا كثيرا بالثقافة العربية الإ�صالمية. وقد كان رينيه لفورغ، الذي كان على ات�صال مبا�صر 

بفرويد في برلين، اأحد ال�صتثناءات القليلة على هذا ال�صعيد. غير اأنه واجه الكثير من النقد في فترة ما بعد الحرب. 

فاأعماله لي�صت ممنهجة كما اأّنه يقوم بتعميمات فّجة وقد كان معزول في الواقع عما يجري في المجتمع المغربي.

اإن اأحد القواعد الجوهرية لعملية التحليل النف�صي تتمّثل في اأن يتم البحث والتحّري (لفهم الخلفيات العميقة لالأعرا�س 

واأقوال المري�س واأحالمه مثال) في ال�صياق الثقافي الذي يجري فيه العالج واأن يجري العمل في اإطار لغة وثقافة ذلك 

البلد ومجتمعه. اأما اأنا فقد كان علّي »تفكيك« نظريات المرحلة ال�صتعمارية بالمعنى الذي ق�صده دريدا لأ�صتطيع تحليلها 

ب�صكل نقدي ومو�صعتها في �صياقها الزماني. هدف هذا العمل براأيي لي�س هو التكّيف مع العلم اأو الكتفاء بتطبيقه، بل 

اكت�صابه من جديد. وبهذه الطريقة نُغني ونثري التراث الرمزي العالمي بالعنا�صر الخا�صة والممّيزة لثقافتنا، اأي ما تقوله 

تلك الثقافة كلماتها.

كان �صيغموند فرويد ي�صتخدم �صخ�صيات اأ�صطورية وق�ص�صا وا�صتعارات م�صتقاة من الميثولوجيا الإغريقية والأدب، ك�صخ�صية 

اأوديب اأو نر�صي�س ـ. كيف يمكن للتحليل النف�صي في المغرب اأن يتكّيف اأو „يعيد اكت�صاب“ هذه المعرفة الفرويدية التي ت�صتقي 

اأفكارها المركزية من ثقافة مختلفة تماما عن ثقافته؟

لقد تم تاأ�صي�س التحليل النف�صي في فيينا قبل اأكثر من مئة �صنة. رغم ذلك فاإن مفهوم »الالوعي« وفق الت�صور الذي و�صعه 

التحليل النف�صي له قد �صمد لالختبار العملي في الممار�صة. فنحن ن�صادف اآليات عمله، كاآلية »الكبت« اأو زّلت الل�صان، 

اأو الن�صيان ..الخ، لدى الأفراد في كل الثقافات. ثّم اإن كل ثقافة لديها اأ�صاطيرها وق�ص�صها الخا�صة. لناأخذ »األف ليلة 

وليلة« على �صبيل المثال، حيث نقراأ ق�صة �صّياد في �صراع مع هوامات �صفاح القربى مع اأّمه وكيف ي�صتطيع النجاة منها. 

اإذن فنحن في هذه الحالة لدينا الموا�صيع نف�صها التي تُعتبر ثيمات ومفاهيم اأ�صا�صية للتحليل النف�صي.

يعالج التحليل النف�صي كما �صاغه �صيغموند فرويد ثالث ثيمات اأو موا�صيع اأ�صا�صّية هي الفرد كذات م�صتقلة والجن�س والدين. 

وفرويد نف�صه من اأ�صرة يهودية. لكّنه كان ملحدا عن قناعة تامة واعتبر الدين نوعا من الُع�صاب. ما هو تاأثير هذا الموقف النقدي 

للدين على تقّبل الفرويدية في المغرب ودول المنطقة الأخرى؟

نعم، ل �صك اأن التحليل النف�صي يتوّجه للفرد. وقد قادت التحّولت الجتماعية في المغرب اإلى اأن تزداد النزعة الفردية 

عند النا�س في المغرب لدى التعبير عن اأنف�صهم واآرائهم واأن ي�صعوا كل ما كان „بديهّيا“ كال�صلطات باأنواعها والتقاليد 

والمحّرمات مو�صع �صوؤال. كما ارتفعت الأ�صوات المطالبة بمزيد من الحقوق للمراأة. وقد رافق التحليل النف�صي هذه 

التطّورات من خالل تاأمينه لف�صاء ي�صغي للفرد، ومن خالل طرح خطاب ي�صع الخطابات الأخرى في مو�صع ال�صوؤال.

اأما بخ�صو�س الجن�س، فقد ت�صتطيع التقاليد قمعه، لكّن الممنوعات التقليدية يتم انتهاكها في الممار�صة في الكثير جدا 

من الحالت. وال�صبب في ذلك هو اأن الفرد ل ي�صتطيع قمع رغائبه الخا�صة. اإن ال�صباب يهّزون اأ�ص�س الممنوعات من 

خالل تجاهلهم لها وعبثهم بها. وقد راأينا باأعيننا كيف يتم و�صع كل �صيء مو�صع ال�صوؤال: قمع المراأة مثال وو�صعها تحت 

هيمنة الرجل، اأو ق�صر دورها على الإنجاب وا�صتبعادها من الحياة العامة. 

واأقّر  بعد  اأنه عّدل موقفه منه فيما  اإّل  الجماعي،  بالُع�صاب  كان قد و�صفه  اأن فرويد  الدين، ف�صحيح  اأما بخ�صو�س 

للمقّد�س بدوره الخا�س. ويمار�س اليوم الكثير من الموؤمنين في العالم التحليل النف�صي، �صواء من الم�صلمين اأم من غيرهم. 

والتحليل نف�صه ي�صاعدهم في التفريق ما بين الع�صاب والإيمان.

اإنك تمار�س الطب النف�صي والتحليل منذ اأكثر من ثالثين عاما في الرباط. كيف تطّورت اآراء وت�صّورات المجتمع المغربي حول 

مفهوم »الجنون« ومفهوم »العادّي« اأو حول »المر�س النف�صي« و »ال�صحة« خالل هذه ال�صنين؟

حدث تغّير كبير على هذه الت�صّورات والآراء وخا�صة منذ الثمانينات. وقد مّرت هذه التغّيرات بمراحل متعددة. فقد 

كان الخطاب التقليدي والطرق العالجية التقليدية تتواجد جنبا اإلى جنب اإلى جوار الخطاب العلمي والطرق العلمية 

في العالج. وكانت الطرق التقليدية ت�صمل الأ�صكال الدينية للعالج عموما كزيارة ال�صيخ »المرابط« مثالُ. لقد كان النا�س 

يوؤمنون بكل من التقاليد والعلم في الوقت نف�صه وهكذا فقد مزجوا الطرفين. لكن هذين الحقلين ما لبثا اأن انف�صال 

بالتدريج عن بع�صهما. رغم اأنهما بقيا موجودين في الوقت نف�صه. وبمرور الوقت لم تعد الأعرا�س الذهانية المعّقدة 

كجنون المالحقة والهذيان تُف�ّصر على اأّنها نوع من الم�ّس ال�صيطاني ولكن باعتبارها مر�صا نف�صيا. وعندما يواجه المرء 

في هذه الأيام اأعرا�صا كنوبات اله�صتيريا والرهابات وال�صلوكات القهرية والظواهر النف�س ــ بدنية فاإنه ل يعزوها اإلى 

الأرواح ال�صريرة ولكّنه يبحث لها عن اأ�صباب �صخ�صية. وهذا ل يعني اأن الأ�صكال التقليدية للعالج قد اختفت نهائيا، فهي 

ما زالت موجودة بال�صك، ولكّن الطرق العلمية ت�صبح مع الوقت هي ال�صائدة. كما اأن اإخفاء الأمرا�س النف�صية باعتبارها 

�صيئا محّرما الحديث حوله قد بداأ يقل اأي�صا وازداد عدد النا�س الذين يق�صدون الأخ�ّصائي النف�صي عندما يواجهون 

م�صاكل ذات طبيعة نف�صية.

والعالج  ال�صلوكي  والعالج  النف�صي  التحليل  اأي  المختلفة،  باأق�صامه  النف�صي  للعالج  التخ�ّص�صية  بالممار�صة  يتعلّق  فيما 

العائلي فاإن ذلك بداأ يتطّور اأي�صا ولكن في المدن الكبرى ب�صكل خا�س. وقد اأ�صبح وا�صحا للكثير من النا�س اأن الأدوية 

وحدها لي�صت هي الحل واأنه ل بد من الحديث حول الم�صاكل ومحاولة فهم الأعرا�س من خالل الكالم. وهذا هو ال�صرط 

الأ�صا�صي لنمو وتطور العمل بالتحليل النف�صي. لكننا مازلنا في البداية.

اأهمية اللغة

كيف اأّثر عملك في التحليل النف�صي على نظرتك ال�صخ�صية للعالم والمجتمع ونظرتك لنف�صك كمواطن وكاإن�صان وعلى فهمك 

لعالقات ال�صلطة في محيطك؟

لقد جعلني التحليل النف�صي اأعترف باأهمية اللغة ودورها �صواء في العمل اأو في الحياة الخا�صة. يعلّمنا التحليل النف�صي 

اأن ن�صّمي الأ�صياء باأ�صمائها، لكّنه يعلّمنا من ناحية اأخرى كيف ن�صمت اأي�صا، وذلك عندما ل نجد ما يمكن اأن ن�صيفه 

اإلى الحديث اأو عندما ياأتي وقت التفكير مثال، اأو عندما يكون علينا اأن ن�صغي للمتكلّم. كما اأن التحليل النف�صي جعلني 

اأنفتح على الفّن والأدب. فالتحليل لي�س بالإيديولوجيا ولكّنني ا�صتطعت بف�صله التفريق ما بين الفردي والجمعي. ومعرفة 

اأن ما يح�صل على ال�صعيد الفردي يوؤّثر على المجموع. اإن التحليل يكت�صب الآن اأهمّية وراهنّية اأكثر من اأي وقت م�صى 

ب�صبب عودة وتكّرر ظهور الغرائز البدائية لدى النا�س وما يتبعها من وح�صّية وكراهية. وهو ما يمكن م�صاهدته في الحروب 

والنزاعات الم�صلّحة. وتنح�صر وظيفة الدكتاتوريات في ح�صر وتوجيه الكراهية. وهي تخفيها لكّنها تغّذيها في الوقت 

نف�صه. لن يمنع دمار الب�صرية اإّل الثقافة والتعليم.

ما هي المكانة التي يحتلها علم النف�س والتحليل النف�صي اليوم في المغرب في الحقل الأكاديمي وفي النقا�صات العامة؟

علم النف�س هو اأحد الفروع الأكاديمية في جامعات المدن الكبرى الرباط والدار البي�صاء ومراك�س. اأما التحليل النف�صي 

اأدخلت موؤّخرا في  الطب في جامعة مراك�س  كلية  لكّن  اأي�صا.  ويُدّر�س من خالل دورات خا�صة  الخا�صة  فله جمعياته 

منهاجها التعليمي درا�صة تكميلية ر�صمية تمّكن الأطّباء النف�صيين من درا�صة التحليل النف�صي كتاأهيل اإ�صافي. اإن التحليل 

النف�صي ُمعترف به على كل الأ�صعدة والم�صتويات، �صواء على �صعيد الطب النف�صي اأو في ال�صجال الجتماعي، وهو ما 

ي�صمل الإعالم طبعا. فهو م�صارك في عملية النفتاح الجتماعي من خالل اإخ�صاعه اأ�صكال الخطاب الموجودة لل�صوؤال 

والمراجعة �صواء اأكانت �صيا�صية اأم اأيديولوجية اأم ثقافية اأم دينية. ولكّننا ل ن�صتطيع بالطبع الحديث عن دخول التحليل 

النف�صي اإلى المجتمع المغربي قبل اأن يمتزج بالثقافة الموجودة بحيث ي�صبح لدينا „باثولوجيا نف�صية مغربية“ يتم كتابتها 

بلغة هذا البلد. وهذا هو الطريق الذي ت�صير عليه الأبحاث الراهنة على كل حال، حتى ولو لم تكن وافرة بما فيه الكفاية.

اإذن فقد اأ�صبح التحليل النف�صي بمفاهيمه وم�صطلحاته جزءا من الخطاب العام في المغرب اأي�صا. هل ترى تباينا على هذا 

ال�صعيد ما بين الأو�صاط الفرانكوفونية والأو�صاط التي ت�صتخدم العربية؟

مازال التحليل النف�صي في المغرب امتيازا للتجّمعات الفرانكوفونية من ال�صكان. هذه حقيقة. لكّن هناك �صرائح تكتب 

بالعربية توافق اأي�صا على الخطاب التحليلي كمرجع لها وتتعامل مع مفاهيمه وطرقه وت�صتخدمها وتخ�صعها لل�صوؤال. 

وينطبق ذلك اأي�صا على المو�صوع الديني، وخا�صة عندما يتم تناول الدين ب�صكل دوغمائي مغلق ويراد اعتباره مف�ّصرا 

لكل �صيء ومنّظما لكل �صيء. اإن المغرب يلعب دور الج�صر ما بين الغرب وال�صرق. فالمحلّلون النف�صيون الغربيون يبدوؤون 

بمراقبة المغرب عندما يريدون معرفة اآليات عمل التقاليد والعادات وما هو م�صتقبل التحليل في هذا الجزء من العالم. 

اأعتقد اأن التحليل النف�صي عندنا �صيجّدد نف�صه با�صتمرار.

اأجرت المقابلة مارتينا �صبرا

   جليل بّناني    اأخ�صائي ومعالج نف�صي يعمل في الرباط. له كتب كثيرة، منها: »التحليل النف�صي في اأر�س الإ�صالم« بالفرن�صية.

  مارتينا �سبرا   كاتبة و�صحفية متخ�ص�صة بالق�صايا العربية.

ترجمة: ح�صين �صاوي�س
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I في عام ١٩٤٣، األقى هيملر في مدينة بوزنان خطابا م�سهورا دخل التاريخ با�سم 

 ،)SS( »خطاب بوزنان«. وكان قد �سرح في خطابه هذا، باأنه يود اأن يعرب »للقوات الخا�سة«

با�سمه وبا�سم ال�سعب الألماني، عن اإعجابه بالكفاءة التي اأبدتها هذه القوات وهي تنجز 

اإبادة اليهود. اإني اقتب�ش، ههنا، تلك الفقرة، التي �ساعدتني، منذ العام ١٩٧٩، على فهم 

حدث، حاولت تف�سير خلفياته النف�سية، منذ ثالثين عاما:

    

االآلية االأ�سا�سية في عمل »التربية ال�سوداء«

عزل الآخر واإ�سقاط الخ�سائ�ش الذاتية عليه

ALICE MILLER  األي�ش ميلر
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اإلى م�صاألة �صائكة  اأ�صير هنا، وبكل �صراحة،  اأن  „واأود 

جدا. حقا يمكن لنا الآن التحدث عن هذه الم�صاألة فيما 

بيننا، بمنتهى ال�صراحة، اإل اأننا لن نناق�صها علنا اأو اأمام 

الآخرين ... اأعني اإجالء اليهود، اإبادة ال�صعب اليهودي. 

على  تدور  التي  الأمــور،  جملة  من  هي  الم�صاألة  وهذه 

ل�صان المرء ب�صهولة. وكان اأحد رفاقنا الحزبيين، قد قال 

في مرة من المرات، „�صتتم اإبادة ال�صعب اليهودي، هذا 

ـ اأعني الق�صاء  اأمر وا�صح، مفروغ منه، هو في برنامجناـ 

على اليهود، واإبادتهم عن بكرة اأبيهم“. و�صياأتي، من ثم، 

ثمانون مليون مواطن األماني، طيبي ال�صريرة، لكل واحد 

منهم، معرفة بيهودي م�صتقيم، موؤكدين اأن الآخرين من 

هو  مخ�صو�س،  بنحو  الفرد،  هذا  واأن  خنازير،  اليهود 

يتحدثون  الذين  الألمان،  جميع  اأن  اإل  ممتاز.  يهودي 

بهذا النحو، لم يلحظ واحد منهم، ولم يكن مكتوبا على 

معنى،  تدرك  غالبيتكم  اإن  عانيناه.  ما  تحمل  اأحدهم، 

اأن تكون 1٠٠ جثة، مر�صوفة جنبا اإلى جنب، اأول لنقل، 

معنى اأن تكون 5٠٠ اأو 1٠٠٠ جثة مطروحة على الأر�س. 

اإن احتمال حدث من هذا القبيل، والبقاء، برغم ذلك ــ 

اإلى وهن هو من  وبا�صتثناء حالت يتعر�س فيها المرء 

ـ ذا خلق ح�صن، اإن هذه التجربة جعلت منا  طبائع الب�صرـ 

اأنا�صا اأقوياء ال�صكيمة، اأنا�صا ذوي �صبر وحزم. اإن هذه 

ال�صجايا، هي عزة ورفعة، ل يمكن لأي �صفحة مكتوبة 

المنا�صب  بالنحو  بها  الإحاطة  تاريخنا،  في  �صتكتب  اأو 

... اإن الثروات، التي امتلكوها، �صلبناهم منهم ... لقد 

اأ�صدرت اأمرا �صارما ل مجال فيه للمراوغة ... اأ�صدرت 

اأمرا يفيد اأن هذه الثروات ملُْك الدولِة، واأن واجبنا هو 

منا  واحــد  اأي  يمد  ل  اأن  اأي  للدولة،  كلية  ن�صلمها  اأن 

يده لهذه الثروات. اإن الأفراد المعدودين، الذين خالفوا 

على  اأعلنته  اأمــر  وفــق  �صيعاقبون  ــر،  الأم هــذا  منطوق 

المالأ، في مطلع العام، يق�صي بتنفيذ حكم الإعدام، بكل 

فرد يختل�س ماركا واحدا. هذا واأود اإعالمكم، اأن ب�صعَة 

عنا�صر من القوات الخا�صة (SS) نعم اأن عددا محدودا 

راأفــة،  اأو  رحمة  بال  الإعـــدام،  بهم حكم  نُفذ  قد  منهم 

وذلك لأنه ثبت، اأنهم اختل�صوا �صيئا من هذه الثروات. 

الأخالقي  واجبنا  اإن  الأخالقية،  بال�صرعية  نتمتع  اإننا 

اأن نقتل ونبيد هذا ال�صعب،  اأمام �صعبنا، فر�س علينا، 

الذي كان يتطلع لقتلنا واإبادتنا. اإل اأنه ل يجوز لنا، باأي 

حال من الأحوال، اأن نمد يدنا، ون�صتولي على معطف 

فرو واحد، اأو �صاعة يدوية، اأو مارك واحد، اأو واحدة 

من لفائف التبغ، وما �صوى هذا وذاك من اأمور قد تبدو 

تافهة. اإننا ل نريد لأنف�صنا اأن ن�صاب، ونموت في نهاية 

المطاف، بجرثومة نحن في �صياق اإبادتها من الوجود. 

اإني لن اأ�صبر، اأبدا، على روؤية بوؤرة واحدة، قد اأ�صرفت 

وا�صتفحل.  فيها  التعفن قد ع�ص�س  اأن  اأو  التعفن،  على 

اأن  علينا،  يحتم  الواجب  فاإن  البوؤر،  تن�صاأ هذه  فحينما 

نتكاتف، ون�صتخدم الكي للق�صاء عليها. بيد اأن من حقنا 

اإكراما وحبا  ال�صعبة،  المهمة  ننفذ هذه  اإننا  نقول،  اأن 

اأعماقنا، في �صمائرنا، في  اأعماق  ــ في  ل�صعبنا. واأننا 

لأي  مار�صنا،  ما  كل  في  نتعر�س،  لم  ــ  �صمائلنا  طيب 

عطب، اأو �صرر نف�صي“. 

يت�صمن هذا الخطاب، كافة عنا�صر الآلية النف�صية، 

الآلية الديناميكية، التي بم�صتطاع المرء ر�صم �صورتها 

من خالل عزل الآخر واإ�صقاط الخ�صائ�س الذاتية عليه، 

عنها  تحدثنا  التي  ال�صوداء«  »التربية  خالل  من  اأعني 

في كثير من الموؤلفات. اإن تدريب المرء على الخ�صونة 

البليدة، وال�صرامة العبثية، ت�صتوجب اأن ينت�صر المرء، 

على مظاهر ال�صعف، الكامنة في اأعماقه، „بال رحمة اأو 

هوادة“ (اأعني ت�صتوجب اأن ينت�صر اأي�صا، على الحالت 

النفعالية، والدموع والراأفة مع الآخرين، والتعاطف مع 

والخوف،  الإرادة،  �صعف  وعلى  الآخرين،  ومع  الذات 

والحيرة والرتباك). وللتخفيف من وطاأة هذا ال�صراع، 

مع القيم الإن�صانية، الكامنة في الأعماق، حولت الدولة 

النازية اأنظار المواطنين، �صوب طرف ُو�صم بكافة هذه 

الخ�صائ�س  هذه  لأن  (وذلــك  الم�صتنكرة  الخ�صائ�س 

المحرمة  ال�صلوكيات  مــن  الألــمــان  طفولة  فــي  كانت 

والأفعال الخطرة) ــ ولم يكن هذا الطرف غير ال�صعب 

اليهودي. فما ي�صمى بـ »الآري«، كان من حقه، اأن ي�صعر 

اأنه اإن�صان نقي الأ�صول، قوي ال�صكيمة، حازم، ذو باأ�س 

و�صدة، واأنه اإن�صان ل يعرف الحتيال والمواربة، وخير 

الطباع، ول غبار عليه اأخالقيا، اإنه اإن�صان حرر نف�صه، 

من الم�صاعر »ال�صريرة«، التي تنبع من م�صاعر انفعالية 

ل تخ�صع للتحكم وال�صيطرة، خا�صة حينما يتعين عليه 

فزعه،  يثير  كان  ما  كافة  مكافحة  له،  يجوز  حينما  اأو 

اليهود،  اإلــى  تن�صب  خ�صائ�س  من  طفولته،  حقبة  في 

نعم حينما يتعين عليه اأو يجوز له ــ دوما وبال هوادة ــ 

مكافحة هذه الخ�صائ�س، لي�س فرديا فقط، بل وبنحو 

جماعي اأي�صا.

ويبدو لي، اأن احتمال اأن ت�صيبنا جريمة م�صابهة، ل 

يزال قائما، ل �صيما حينما نعجز عن الإحاطة باأ�صبابها 

وباآلياتها النف�صية والعقلية.

التحليلية،  درا�صاتي  �صياق  في  اأكثر،  تعمقت  وكلما 

بديناميكية الت�صرفات المنحرفة عن ال�صلوك الحميد، 

نهاية  منذ  المتداولة،  النظر  بوجهة  ت�صكيكا  ازددت 

الحرب العالمية، والزاعمة باأن الهولوكو�صت، قد كانت 

من فعل ب�صعة اأفراد، منحرفين عن ال�صلوك الإن�صاني 

الخير. فالمالحظ هو اأن الخ�صائ�س المميزة لمر�صى 

والخجل  والوحدة  العزلة  اأعني  وال�صذوذ،  النحراف، 

اأولئك  لدى  وجود،  اأي  لها  كان  ما  والرتباك،  والحيرة 

الأفراد، الذين قادوا عمليات الإبادة الجماعية: فهوؤلء 

لم يكونوا معزولين، بل كانوا يتمتعون بعالقات اجتماعية 

كانوا  بل  اأفعالهم،  من  هــوؤلء  يخجل  لم  كما  وا�صعة؛ 

هوؤلء  ي�صعر  ولم  بالنف�س؛  والعتزاز  بالفخر  مفعمين 

بالحيرة والرتباك، بل كانوا �صديدي الحما�صة، اأو اأنهم 

كانوا ق�صاة غليظي القلب.

التبرير  الآخــر،  التبرير  فاإن  لي،  يبدو  ما  وبح�صب 

�صديدي  اأنــا�ــس  حــول  ــدور  ي الأمـــر هاهنا،  اأن  الــزاعــم 

الن�صياع لقادتهم، اأنا�س داأبوا على الطاعة، وتنفيذ ما 

مرون به، لي�س زائفا كلية، اإل اأنه ل يفي، بالمتطلبات 
ُ
ياأ

ال�صرورية، لتف�صير ظاهرة الهولوكو�صت، خا�صة حينما 

باأنه مكره  المرء  ي�صعر  اأوامر،  تنفيذ  الطاعة  نفهم من 

على تنفيذها.

اإن الأنا�س الطيبين، ل يتحولون، بين ليلة و�صحاها، 

فمنفذو  الجماعي.  القتل  يمار�صون  دماء،  �صفاكي  اإلى 

»الحل النهائي« كانوا رجال ون�صاء، لم تثبط م�صاعُرهم 

اأطفال  وهم  تربوا،  لأنهم  وذلك  عزيمتهم،  من  الذاتيُة 

الم�صاعر  اإبداء  ال�صعف، وعدم  اإبداء  ُر�صع، على عدم 

الخيرة، تربوا، وهم في المهد، على النظر اإلى رغبات 

اإن  اأيــ�ــصــا.  ال�صخ�صية  رغباتهم  اأنــهــا  على  الــوالــديــن 

طفولتهم،  في  كانوا  اأنــا�ــس،  حــول  هاهنا،  يــدور  الأمــر 

ملزمين،  كانوا،  اأنا�س  حول  باأنف�صهم،  معتزين  فخورين 

ل  �صارمين،  ال�صكيمة،  قويي  يكونوا  اأن  طفولتهم،  في 

تخالجهم، ل م�صاعر التباكي وذرف الدموع، ول م�صاعر 

عاطفة  ل  اأنا�صا  كانوا  واحـــدة:  وبعبارة  اأي  الــخــوف، 

ت�صيطر على وجدانهم وتتحكم فيه.

في موؤلفه المو�صوم (Wunschloses Unglück) الذي 

العادي«  »ال�صقاء  هما:  ترجمتين،  في  بالعربية  �صدر 

انتحرت  التي  والدته،  هاندكه،  بيتر  ي�صور  »محنة«  و 

الوالدة،  ال�صفقة على  وتتخلل  يبلغ 51 عاما.  في عمر 

�صفحات  مجمل  بــالنــتــحــار،  قــرارهــا  مــع  والتعاطف 

الذي  بال�صبب،  علما،  يحيط  الــقــارئ،  تاركة  الكتاب، 

دفع الإبن، لأن يبحث، في كافة موؤلفاته، عن »الم�صاعر 

الحقيقية« (هذا هو عنوان اإحدى رواياته) بياأ�س وحيرة. 

واأغلب الظن، اأن جذور هذه الم�صاعر، قد جرى دفنها، 

في مكان ما، من اأماكن مقبرة طفولته، وذلك للتخفيف 

محفوف  لــزمــن  المعا�صرة  المهمومة،  الــوالــدة  عــن 

بالمخاطر من كل الجهات. ومن خالل ال�صطور التالية، 

ير�صم هاندكه �صورة الجو العام، الذي كان ين�صر ظالله، 

على القرية، التي ترعرع فيها:

„ما كان ثمة �صيء يمكن للمرء اأن يرويه عن ذاته؛ 

وحتى في الكني�صة، وحينما كان المرء يعترف، في اأيام 

قليال  يتحدث  كان  حينما  اأي  بخطاياه،  الف�صح،  عيد 

فاإن  عام،  كل  في  واحــدة،  مرة  ولو  بنف�صه،  نف�صه  عن 

عبارات،  بب�صعة  دمدمة  �صوى  كان  ما  الحديث،  هذا 

عبارات  الم�صيحي،  الدين  قواعد  كتاب  من  مقتب�صة 

بدت لي غريبة، غرابة �صيء موجود على �صطح القمر. 

وحينما كان بع�صهم، يتحدثون عن اأنف�صهم، من غير اأن 

يتورطوا في �صرد مو�صوعات م�صحكة، كان اأبناء القرية 

النا�س،  هــوؤلء  من  ذاك،  اأو  المرء  هذا  على  يطلقون، 

ا�صتطاع  واأن  �صادف،  ما  واإذا  الأطوار’.  ’غريب  عبارة 

اأحدهم، اأن يقرر م�صيره بنف�صه، فعال، اأن يقرره على 

فر�س اأنه كان بو�صع اأحدهم، اأن يتحكم بم�صيره اأ�صال، 

من  تجريده،  �صيتم  التطلع  هذا  اأن  في  �صك،  من  فما 

من  وذلــك  عليه،  الق�صاء  و�صيجري  ال�صئيل،  محتواه 

وقواعد  والتقاليد،  والــعــادات  الــديــن،  طقو�س  خــالل 

ال�صلوك القويم، و�صيجرى الق�صاء عليه، بحيث ل يبقى 

اإن�صانية“؛ علما  من ال�صخ�س، �صيء يت�صف بخ�صائ�س 

ال�صلبية،  بالمعاني  م�صحونة  كانت  »�صخ�س«  عبارة  اأن 

ــ الحياة وفق هذا  كانت �صتيمة. فالحياة بنحو تلقائي 

الذين  جملة  من  �صار  المرء  اأن  تعني  كانت  الأ�صلوب، 

يعيثون في الأر�س ف�صادا.

ال�صخ�صي  تاريخهم  في  القرية  اأبناء  ُخدع  وبعدما 

وم�صاعرهم الخا�صة، اأخذوا مع مرور الزمن، ي�صعرون 
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اأي بـ  بما تُو�صف به الحيوانات الأليفة كالخيول مثال، 

»الحرون«. وهكذا �صار الواحد من اأبناء القرية ينفر من 

الآخرين، ونادرا ما يتحدث معهم، اأو اأنه بات مهوو�صا، 

ي�صرخ في الأزقة وفي البيوت، بال �صبب وا�صح. 

الم�صاعر  لنعدام  النموذجية  ال�صورة  وجدت  وقد 

عام 1٩75،  الموؤلفين حتى  من  كثير  لدى  لها  انعكا�صا 

المالمح  على  بتركيزه  المتميز  الر�صم  فن  في  واأي�صا 

كارين  لغة  على  المالحظة  هــذه  وتنطبق  الهند�صية. 

التالية  ال�صطور  ولعل  الخ�صو�س،  وجه  على  �صتروك 

مثاٌل جيد على ما نق�صده هاهنا:

„اإن ِديتَغر ل قدرة له على البكاء. فم�صاعره لم تهتز 

واأّنــي  والدته،  وفــاة  �صمعه خبر  اإلــى  اأبــدا حينما و�صل 

اأحــب جدته حبا جما فعال. وقــال، وهو  له ذلــك؟ فهو 

عما  اأفكر،  اإني  الدفن،  مرا�صيم  من  عودته  طريق  في 

اإذا كان من واجبي اأن اأتباكى، واأن اأذرف ب�صعة دموع، 

حرفيا،  ا�صتخدمها  التي  العبارة  هي  هذه  اأتباكى،  نعم 

ديتغر  ويقول  م�صامعنا...  على  قالها  اأتباكى،  قال  نعم 

اأنه لي�س بحاجة لذرف الدموع. اإن ِديتَغر فخوٌر باأنه ل 

اإنه ينام ملىء جفنيه،  اإنه يقول،  اأبدا في المنام.  يحلم 

وي�صتيقظ وهو مفعم بال�صحة والعافية. وتقول يوتا اإن 

ِديتَغر ينكر اأحا�صي�صه وم�صاعره، التي يعي�صها بال وعي، 

نكرانه لأحالمه في المنام“.

اأن ِديتَغر من الجيل الذي ولد في الفترة التالية على 

انتهاء الحرب العالمية الثانية. ولكن، ما هي الم�صاعر، 

يا ترى، التي خيمت على والدي ِديتَغر؟ اإن هذا مو�صوع 

ل توجد حوله الكثير من ال�صواهد والأدلــة، وذلك لأن 

كتمانا  واأ�صد  م�صاعره  تعبيرا عن  اأقل  كان  الجيل  هذا 

لأحا�صي�صه، مقارنة بالجيل المعا�صر.

وفي موؤلفه المو�صوم (Suchbild) »ال�صورة الأحجية« 

اأورد كري�صتوف ميكيل مالحظات دونها والده، ال�صاعر 

والكاتب المعا�صر للحرب العالية الأخيرة:

امـــراأة  الــقــطــار،  عــربــات  اإحـــدى  فــي  „و�صاهدت، 

الإدارة  في  الألمان  عمل  اأ�صاليب  عن   ... تتحدث   ...

مفرطة  اأ�صعارا  وفر�صهم  الر�صاوى،  وقب�صهم  العامة، 

تــجــاوزات مختلفة،  ذلــك من  �صوى  ومــا  الرتــفــاع،  في 

كما تحدثت عن مع�صكرات العتقال النازية في مدينة 

ـ وب�صفته جنديا، فاإن المرء،  اأو�ص�صفت�س وغير ذلك كثيرـ 

اأي  يعير  المرء ل  اإن  الأمــور،  البعد عن هذه  كل  بعيد 

اهتمام، لهذه الم�صائل، اإنه يج�صد األمانيا اأخرى، يج�صد 

هذه  عنها  تتحدث  التي  األمانيا،  عن  مختلفة  األمانيا 

اإنه  المراأة، فهو ل يريد ال�صتفادة، ماديا، من الحرب، 

يريد الحتفاظ بالم�صاعر النبيلة، وال�صلوكيات النظيفة. 

اإني اأكن كل الحتقار لهوؤلء الأوبا�س. ربما يحق للمرء اأن 

ي�صفني باأني غبي، اإل اأن الجنود كانوا دائما اأغبياء، فهم 

القوم الذين كان يتعين عليهم ت�صديد الح�صاب. ولكن، 

وبالمقابل، فنحن نتوافر على �صرف، ل ي�صتطيع اأحد اأن 

ي�صلبه منا (٢4 كانون ثاني/ يناير 44)“.

الأنظار،  عن  منزوية  ملتوية،  طريق  قارعة  „وعلى 

اأكون  اأن  علي  ُكتب  الغداء،  لتناول  ذاهب  واأنا  �صلكتها 

�صاهدا على اإعدام ٢٨ بولونيا رميا بالر�صا�س، وعلنيا، 

يُ�صتخدم  كــان  منحدر  في  التحديد،  وجــه  وعلى  اأي 

تقف  موؤلفه  اآلف  وكانت  الريا�صية.  للتمارين  �صاحة 

النهر. وُطِرَحْت في  على جانبي الطريق وعلى �صفتي 

وبرغم  ولكن،  مقززة،  جثث  من  تتكون  كتلٌة  الطريق 

لم  كله  الم�صهد  اأن  اإل  والمقزز،  الرهيب،  المنظر 

يحرك عواطفي اأبدا. وكان المقتولون رميا بالر�صا�س 

لدى  يعمل  كان  األماني  ومواطن  جنديين،  باغتوا  قد 

�ــصــاهــدت هاهنا،  لــقــد  الـــدولـــة، واغــتــالــوهــم غــيــلــة. 

م�صرحية �صعبية، من م�صرحيات الع�صر الحديث (٢7 

كانون ثاني/ يناير 1٩44)“.

ال�صخ�س  عطل  ما  متى  اأنــه  هو  كله،  هــذا  ومعنى 

ل  بنحو  �صيعمل  فاإنه  جانبا،  وو�صعه  ال�صعور  المطيع 

غبار عليه وبكل كفاءة، �صيعمل بهذا النحو، حتى حينما 

ل يوجد رقيب يراقب اأداءه، والتزامه بتنفيذ ما يوؤمر به.

„وتركُت عقيَد الجي�س، الذي اأراد مني حاجة، ينزل 

، من خالل �صابط  . وراح ي�صكو ليَّ من عربته، ويتوجه اإليَّ

برتبة مالزم ثاٍن، يرطن باأ�صلوب غير مفهوم، اأن من غير 

اأيام بال ك�صرة خبز.  اأن يبقى حوالي خم�صة  المعقول، 

وكان جوابي، هو اأنه لي�س من محا�صن الأمور، اأن يكون 

المرء �صابطا مطيعا للمار�صال بادوليو، وكنت مقت�صبا 

اأخــرى   مجموعة  عــلــيَّ  وعر�صت  الــحــديــث.  فــي  جــدا 

ال�صباط يفتر�س اأنهم فا�صيون، كل ما يخطر على البال 

من الأوراق والملفات. لقد تركُت هوؤلء ال�صباط يُدفئون 

عربتهم، وت�صرفُت معهم، ت�صرفا ينم عن احترام اأكثر، 

وتقدير اأكبر“.

اإن هذا التكيف التام، مع القواعد المعيارية، ال�صائدة 

في المجتمع، اأي مع ما يطلق المرء عليه „الماألوف من 

الأمــر، على  واقع  ينطوي، في  ال�صليمة“،  الحياة  األــوان 

اأداة طيعة، قد  القبيل،  اإن�صان من هذا  يكون  اأن  خطر 

الواقع،  وفي  الغايات.  من  كثير  في  لال�صتعمال  ت�صلح 

تفقد  لن  ال�صتقاللية  اأن  الأمــور هو  م�صلمات  فاإن من 

ال�صتقاللية  هذه  لأن  وذلك  هاهنا،  اأهميتها  من  �صيئا 

لم تكن موجودة اأ�صال؛ ما �صيحدث هو مجرد ا�صتبدال 

تعني  لن  الجديدة،  القيم  اأن  علما  اأخـــرى؛  بقيم  قيم 

لل�صخ�س  بالن�صبة  الفردية،  الحالت  في  بال،  ذا  �صيئا 

المعني، خا�صة حينما يظل مبداأ الطاعة هو الم�صيطر، 

ا�صتمر  وهكذا،  المعمارية.  القيم  منظومة  مجمل  على 

القتداء بالأبوين، اللذين يمليان ت�صوراتهما على الأبناء، 

اأعني تلك الت�صورات، التي من الي�صر جدا �صحبها على 

الفوهرر، على القائد النازي هتلر، اأو على الإيديولوجية 

اأن الأبوين، على حق دائما واأبدا، بقدر  ال�صائدة. وبما 

يطالبان  التي  والت�صورات،  بال�صلوكيات  ــر  الأم تعلق 

المرء  يمعن  لأن  اإذن،  حاجة  ل  لذا  باإتباعها،  الأبناء 

والت�صورات  ال�صلوكيات،  هذه  كانت  اإذا  فيما  التفكير، 

وذاك،  هذا  تقدير  على  القدرة  للمرء  واأنــىَّ  حق.  على 

ومن اأين للمرء، الآن، التوافر على المعايير، خا�صة اإذا 

اأخذنا بالعتبار اأن هذا المرء، داأب على ترك الآخرين، 

يقررون له، ما هو حق، وما هو باطل، واأنه لم تتاح له 

اأية فر�صة، لأن يكون من خالل م�صاعره الذاتية، تجاربه 

ال�صخ�صية، ناهيك عن اأن يتخذ مواقف نقدية، ما كان 

ت�صكل  كانت  لأنها  ربما  احتمالها،  الوالدين  بم�صتطاع 

يفلح  لم  واإذا  المعني.  الفرد  خطرا عظيما، على حياة 

�صيرى  عندئذ  به،  خا�س  موقف  اتخاذ  في  الفرد  هذا 

نف�صه في نف�س الموقف، الذي اتخذه الوالدان، �صيرى 

اأن حظه وهالكه، رهن بيد ال�صلطة، �صيرى نف�صه كما لو 

كان ر�صيعا، يتكفل الوالدان بتدبير اأمره؛ وهكذا، �صيبدو 

له، اأن التمادي، والقول في ح�صرة رجال ال�صلطة „ل ثم 

ل“، يمكن اأن يعر�س حياته للمخاطر والهالك.

الذين  العيان،  �صهود  من  الكثير  يرويه  ما  وبح�صب 

من  الكثير  فــاإن  مختلفة،  �صيا�صية  انقالبات  عا�صروا 

وبالنحو  الب�صر،  بلمحة  مواقفهم،  يغيرون  الأفـــراد 

المنا�صب لمقت�صيات الو�صع الجديد. اإنهم قادرون على 

تبنوها،  التي  العقائد  مع  كلية،  تتعار�س  عقائد،  تبني 

طيور الحمام

تحلق فوق اإحدى

 قبب م�صجد وزير خان. 
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ال�صرورية  الفر�صة  تمنح  اأيديولوجيا  كل  اأن  البيان  عن  وغني 

للتنفي�س عن ردود ال�صطرابات المكبوتة، وتقدم الظرف المنا�صب 

اأي�صا، لأن يرى المرء اأن ال�صجايا، التي اعتبرها، القدوة الح�صنة في 

مطلع حياته، راأى فيها قدوة عليه اأن يقتاد بها، قد اأم�صت مج�صدة 

في �صخ�س القائد الجديد، اأو في اإطار الجماعة، واأنها باتت تعو�صه 

عن العي�س المتكامل مع الأم، باتت تعو�صه عن عي�س يفتقده ويحن له 

من الأعماق. اإن تعظيم الجماعة الم�صحونة بالأحا�صي�س النرج�صية، 

ت�صمن ال�صمو والوقار الجماعي. وبما 

اأن كــل واحـــدة مــن الأيــديــولــوجــيــات، 

فــداء  الــوقــت، كب�س  تــقــدم، فــي ذات 

التي  العظيمة،  الجماعة  خــارج  مــن 

فاإن  لذا،  لوائها،  تحت  المرء  ين�صوي 

احتقار  الحالة،  هذه  في  بالم�صتطاع 

ومحاربة، الطفل، المعزول، المف�صول، 

ويالت  من  واأبـــدا  دائما  عانى  ــذي  ال

الذي  الطفل،  هذا  والوهن،  الحتقار 

لكنه،  ناحية،  من  الذات  من  هو جزء 

اأبدا  له  يُ�صمح  لم  اأخــرى،  ناحية  من 

المعني،  المرء  داخــل  في  ي�صتقر  اأن 

عن  هيملر  حديث  اإن  وحقيقة.  حقا 

الواجب  وال�صعف“،  الوهن  „جرثومة 

اأبادتها من الوجود، تف�صح، على خير 

ما يــرام، عن الــدور، الذي تعين على 

عملية  �صياق  في  به،  النهو�س  اليهود 

النف�صال هذه.

تاريخ  لنا  يتيح  اآخر،  �صعيد  على 

اأن  المنا�صبة  الفر�صة  النازية،  الدولة 

المترتبة  النتائج  دقيق،  بنحو  نفهم، 

يتيح  كما  الــ�ــصــوداء«،  »التربية  على 

المنا�صبة  الفر�صة  التاريخ،  هذا  لنا 

ظــاهــرة  بــمــغــزى  عــلــمــا،  نحيط  لأن 

في  مــا  خلفية  على  الــهــولــوكــو�ــصــت: 

للطفولة،  مكبوت  رف�س  من  تربيتنا 

ون�صاء،  ــال  رجـ يــرافــق  اأن  عجب  ل 

بين، مليون  يــذكــر، ووجــل  ــردد  ت بــال 

غرف  ــى  اإل طريقهم  فــي  وهــم  طفل، 

نحبهم.  فيها  ليق�صوا  ال�صخمة  الغاز 

فبالن�صبة لهوؤلء الرجال والن�صاء، كان المليون طفل، يحملون اأجزاء 

من الأرواح المرهوبة، الكامنة فيهم، في هوؤلء الرجال والن�صاء. ل 

درجوا  والن�صاء، قد  الرجال  اأن هوؤلء  يت�صور  اأن  المرء  بو�صع  بل، 

على ال�صراخ في وجه هوؤلء الأطفال، وعلى �صربهم اأو ت�صويرهم، 

واأنهم اأح�صوا، اأخيرا، باأنهم قد �صاروا، هاهنا، قادرين على تحويل 

منذ  كانت،  فتربيتهم  المبكرة.  طفولتهم  منذ  فيهم  الكامن  الحقد 

بريئة،  �صاذجة،  طفولة  من  فيهم  ما  كافة  لقتل  م�صممة  البداية، 

تميل للعب ومفعمة بالن�صاط والحيوية. فالق�صوة، التي تعر�صوا لها، 

عملية الغتيال الروحي، التي ُمور�صت عليهم في �صنوات طفولتهم، 

ففي  الآخرين:  على  الطريقة،  بنف�س  تنفيذها  الآن،  عليهم،  تعين 

الواقع، فاإنهم حينما كانوا يقتادون اإلى غرف الغاز، الأطفاَل اليهود، 

فاإنهم كانوا يغتالون، المرة تلو الأخرى، طفولتهم ذاتها.

المو�صوم »تعذيب الأطفال وحقوق الطفل« تتحدث  في موؤلفها 

غيزيال زينز (Gisela Zenz) عن الأ�صاليب، التي نفذها �صتيل وبولوك 

اآباء  لعالج  المخ�ص�س  النف�صي،  العالج  في   (Steele and Pollock)

في  اأطفالهم  بحق  التعذيب  مار�صوا 

مدينة دنفر الأمريكية. اإن ر�صم �صورة 

الوقوف  علينا،  ت�صهل  الأطفال  هوؤلء 

�صلوك  فــي  الـــوراثـــي،  الــجــانــب  على 

فهوؤلء  الجماعية،  المجازر  مرتكبي 

خ�صعوا  اأطــفــال  اأي�صا  كــانــوا  القتلة 

لل�صرب والتعذيب، في يوم من الأيام. 

فقد كتبت:

„فالأطفال، لم يفلحوا في تطوير 

اأعمارهم.  تنا�صب  �صليمة  عــالقــات 

فردود الفعل العفوية وال�صريحة، كانت 

نادرة، ندرة التعبير بنحو مبا�صر، عن 

والتبرم.  والغ�صب  والمحبة،  العطف 

لل�صخ�س  اكترثت  فقط،  منهم  واأقلية 

الم�صرف على العالج النف�صي، واأبدت 

�صهور  �صتة  م�صي  وبعد  به.  اهتماما 

الذي  ـ  النف�صي  بالعالج  ال�صروع  على 

ما  ـ  الأ�صبوع  في  مرتين  يتوالى  كان 

كان بم�صتطاع اأحد الأطفال، في خارج 

النف�صي.  المعالج  اإ�صم  تذكر  العيادة، 

ومع اأن العمل مع المعالج النف�صي، كان 

كثيفا جدا، والرتباط به يزداد عمقا 

هو  المالحظ،  اأن  اإل  لآخــر،  يوم  من 

العالقة كانت تتغير بنحو مفاجئ، في 

العالج،  �صاعات  من  �صاعة  كل  نهاية 

على  درجــوا،  قد  كانوا  الأطــفــال  واأن 

اأي  اأنه ل يعني  لو  ترك المعالج، كما 

�صيء بالن�صبة لهم. وبح�صب ت�صورات 

ال�صخ�س القائم على العالج النف�صي، 

في  اإمــا  ال�صلوك،  هــذا  �صبب  يكمن 

التكيف المرتقب، مع المحيط العائلي، اأو في توقف العالج، خالل 

�صبيل  على  المر�صية  الحالت  في  اأو  ال�صنوية،  والإجــازات  العطل 

العالج،  اأهمية  الأطفال،  جميع  ينفي  الإجماع،  ي�صبه  وبما  المثال. 

اأقر بع�س  اأكثريتهم مرات عديدة. و�صيئا ف�صيئا،  الذي �صارك فيه 

الأطفال، باأن انقطاع التوا�صل مع المعالج، خالل الأجازات ال�صنوية، 

يثير لديهم م�صاعر الحزن والغ�صب.

وي�صير الموؤلفان هاهنا، اإلى ظاهرة ت�صتجلب النتباه فعال: عجز 

الأطفال عن ال�صترخاء واإبداء الغبطة وال�صعادة. وكان البع�س منهم 

زخارف مقرمدة في بهو كارلو�س الخام�س 

بق�صر الكازار باأ�صبيلية، ن�صاأت في ور�صة 

كري�صتوبال دو اأوجو�صتا.
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في  وتكدر  حرج،  بال  الجديدة،  العقائد  يتبنون  ــ  القريب  بالأم�س 

وجدانهم. فمع تغير ال�صلطان، جرى الن�صيان على ما تبنوه بالأم�س، 

واختفى من ذاكرتهم كلية.

ــرغــم اعــتــرافــنــا، بـــاأن هـــذه الــمــ�ــصــاهــدات  ومـــع هـــذا كــلــه، وب

تنطبق  ربما  بل  ل  الأفــراد،  من  الكثير  على  تنطبق  والمالحظات، 

هو  اأي�صا،  الأمـــور،  م�صلمات  من  اأن  اإل  الب�صر،  بني  اأغلبية  على 

الأفــراد.  كافة  على  تنطبق  ل  والمالحظات،  الم�صاهدات  هذه  اأن 

فدائما واأبدا، كان بع�س الأفراد، يرف�صون تغيير مواقفهم بال تردد، 

ال�صتجابة  وي�صتنكرون  الجديدة،  ال�صلطة  اأ�صحاب  محاباة  وياأبون 

قادرين  اأ�صبحنا  النف�صي،  بالتحليل  معارفنا،  وبف�صل  لتوجيهاتهم. 

اأعني  والخطير،  المهم،  التباين  هذا  �صبب  في  النظر،  اإمعان  على 

اأ�صبحنا قادرين على الإحاطة بال�صبب الذي يدفع بع�س النا�س، لأن 

اأو جماعة  القائد  واإرادة  لإغراءات  ا�صت�صالما عظيما،  ي�صت�صلموا، 

مناعة  على  يتوافرون  اآخرين  اأنا�صا  يجعل  الذي  وال�صبب  القائد، 

مكت�صبة �صد هذه الإغراءات وعمليات الت�صليل.

اإننا ن�صتح�صن ونعتز بالأفراد، الذين ي�صرون على المقاومة في 

دول تحكمها اأنظمة ا�صتبدادية، قمعية؛ فنحن نرى اأن هوؤلء الأفراد، 

يتمتعون بال�صجاعة، اأو اأنهم „يتوافرون على روح معنوية عالية“، اأو 

�صوى ذلك من  وما  لمبادئهم وعقيدتهم“،  اأوفياء  „اأنا�س ظلوا  اأنهم 

عبارات، ن�صتخدمها للتعبير عن تبجيلنا لهم. بيد اأن بو�صعنا، اأي�صا، 

اأن ن�صتهزئ بهم واأن نرى فيهم اأنا�صا �صذجا، بال حكمة وتدبر. فما 

اأكثر القائلين ب�صاأنهم: „األ يالحظ هوؤلء اأن كلماتهم ل قيمة لها ول 

فعل، اأمام جبروت ال�صلطة؟ اإنهم �صيدفعون ثمنا باهظا عن طي�صهم، 

وتمردهم؟“.

الُمْعَجب،  الــطــرفــان،  يكون  اأن  جــدا،  المحتمل  مــن  اأن  بيد   

فالفرد  الأمــر:  لحقيقة  تقييمهم  في  خطاأ،  على  اأي�صا،  والُمْحتَِقر 

الواحد، الراف�س التكيف مع ت�صورات النظام ال�صتبدادي، ل يفعل 

ذلك انطالقا من �صعوره بالم�صوؤولية، اأو بفعل �صذاجته، بال�صرورة، 

بل لأنه ل ي�صتطيع مخالفة ما هو مجبول عليه، اإن قدره اأن يبقى 

وفيا لذاته. وفي الواقع، فكلما تعمقُت اأكثر في درا�صة هذه الم�صائل، 

والم�صداقية،  ال�صجاعة  اأن  اأرى،  لأن  الميل  اأي�صا،  لــدي،  يتعمق 

من  مقولت  لي�صت  معهم،  والتعاطف  الآخرين  حب  على  والقدرة 

اأو  مقولت علم الأخالق، بل هي نتائج، هي هبات يمن بها، بنحو 

اآخر، القدر الرحيم.

اأداء  على  والإ�صرار  الحميدة،  بالأخالق  التم�صك  مقولت  اإن 

يفتقد  حينما  �صرورية،  تغدوا  عكازات  م�صطنعه،  بدائل  الواجب، 

المرء ال�صيء الحا�صم. فكلما كانت ح�صيلة الم�صاعر، التي جناها 

المرء في طفولته، اأقل، كانت حاجته اأكبر لتر�صانة الأ�صلحة الفكرية 

والثقافية، وللوعاء المخ�ص�س لتخزين البدائل الأخالقية الم�صطنعة، 

وذلك لأن الأخالق الحميدة وال�صعور بالم�صوؤولية، بمفردها، لي�صت 

م�صادر القوة المطلوبة، ولي�صت الأر�س الخ�صبة، لنمو المحبة ورقة 

اإنها  اأبداأ،  العكازات، ل حياة فيها  الم�صطنعة،  ال�صمائل. فالبدائل 

و�صائل معرو�صة لل�صراء، ودعائم ي�صتند عليها مختلف بني الب�صر. 

فما كان بالأم�س اأمرا ح�صنا، يمكن اأن يكون، في اليوم الراهن، �صرا 

يقرره  ما  على  يتوقف  الأمــر  اإن  طبعا.  بالعك�س  والعك�س  وفجورا، 

النظام، اأو الحزب الحاكم. بيد اأن الإن�صان �صاحب الم�صاعر الحية، 

ل يمكن اأن يخالف ذاته، ل يمكن اأن يكون اإل ذلك الإن�صان بعينه، 

الإن�صان �صاحب الم�صاعر الحية. فالرف�س والإبعاد وخ�صارة المحبة 

والتعر�س لل�صتائم، هي اأمور ل يواجهها بال اكتراث، اإنه �صيعاني من 

وطاأتها عليه، و�صيخ�صاها و�صيفزع منها، بيد اأنه، مع هذا كله، لن 

يكون راغبا في خ�صارة ذاته، في �صياع ذاته. واإذا ما اأح�س، اأنه �صار 

اإبهام،  مطالبا بفعل �صيء، يرف�صه جوهرهُ، رف�صا ل لب�س فيه ول 

يرف�صه قائال „ل ثم ل“، فلي�س ثمة �صك في اأنه �صيرف�س، ما يُطلب 

منه. فهو، وبكل ب�صاطة، ل ي�صتطيع غير رف�س الطلب الذي ل يوافق 

جوهَر ذاته.

اإن هذا هو قدر اأولئك الأفراد، الذين �صاء لهم الحظ ال�صعيد، 

اأن يلم�صوا، عن كثب، عمق المحبة، التي يكنها لهم الوالدان، وتبقى 

يقولوا  اأن  عليهم  توجب  قد  كان  واأن  حتى  قائمة،  الحقيقة  هذه 

لت�صورات ورغبات الوالدين „ل ثم ل“. كما اأنه قدر اأولئك الأفراد، 

الذين لم ي�صاأ لهم القدر، اأن ي�صتمتعوا بهذه ال�صعادة، لكنهم، تعلموا 

المو�صوع  ــ من خالل تحليل  بعد  تعلموا فيما  الالحق،  الزمن  في 

والتمعن فيه ــ التعامل مع فقدان المحبة، بنجاح وبالنحو المنا�صب، 

ال�صائعة.  ــذات  ال م�صاعر  ا�صترداد  على  ي�صاعد،  الــذي  بالنحو 

وهكذا، ومهما غال الثمن، فاإنهم لن يتخلوا عن ذاتهم، مرة اأخرى، 

باأي حال من الأحوال.

الأخالقية،  وال�صلوكيات  القوانين  على  المترتبة  ال�صجية  اإن 

تتجلى على اأكمل وجه، هناك، حيث ل ت�صليل ول رياء: اأق�صد هناك 

الوعي  ي�صكل  ل  حقا  باأمه.  الطفل  الأمــر حول عالقة  يدور  حيث 

عنه  تن�صاأ  عامل  اأنه  بيد  المحبة،  لنمو  خ�صبة  اأر�صا  بالم�صوؤولية، 

الحياة،  بالذنب طيلة  ال�صعور  بالذنب. فمن خالل  م�صاعر متبادلة 

والعتراف بالجميل مدى الحياة، يكون الطفل مرتبطا بالأم دائما 

اأبنائهن  بين  „من  المرات:  من  مرة  في  فالزر  روبرت  وقال  واأبــدا. 

اإلى  الأبناء  كاأحب  واحدا،  ابنا  الأمهات،  بع�س  ت�صطفي  الكثيرين، 

قلوبهن، وربما تقتالنه بالقبل، وتهدمن ... وجوده وتع�صفن به بنحو 

نهائي.“ ولو ُقدر له اأن يعلم، لو ُقدر له اأن يعلم، في �صياق هيجان 

اأنه قد ر�صم هاهنا، مالمح قدره ال�صخ�صي، لما كان قد  عاطفي، 

عا�س، ما تبقى من عمره، في م�صت�صفى الأمرا�س العقلية، بح�صب 

اأكثر الحتمالت توقعا.

وبح�صب اأكثر الحتمالت توقعا، ل يكفي الجهد الذهني، الذي 

يبذله المرء في �صن الر�صد، لأن يتخل�س من الو�صع النف�صي، الذي 

عا�صه في طفولته. فمن تعلم، في �صنوات الطفولة، اأن حياته عر�صة 

لمخاطر عظيمة، ما لم يحترم القوانين العرفية، غير المكتوبة، وما 

لم يقلع عن التجاوب مع م�صاعره الخا�صة، �صيحترم ويراعي القوانين 

المكتوبة بنحو اأ�صرع، ولن يعثر على الح�صن، الذي يحميه من الوقوع 

في براثن هذه القوانين. ولكن، وبما اأن الإن�صان، ل ي�صتطيع العي�س، 

بال م�صاعر واأحا�صي�س، في الحالت العامة، لذا فاإنه �صين�صم اإلى 

جماعات، تحترم م�صاعره، التي كانت محظورة حتى الآن، ل بل قد 

ت�صاعده على تفتح هذه الم�صاعر، وتمنحه الفر�صة، لأن يعي�س هذه 

الم�صاعر، بالكامل، وعلى حقيقتها، وبال�صتراك مع الإفراد، الذين 

ينتمون اإلى هذه المجموعات.
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ل ي�صحكون على مدى �صهور عديدة، ويدخلون، عيادة 

العالج، كما لو كانوا »رجال �صغار القامة«، تعلو وجوههم 

اأ�صارير التجهم والعبو�صة، اأو يعانون من مر�س الكاآبة. 

فاإنهم  المختلفة،  الألعاب  في  ي�صاركون،  كانوا  وحينما 

كانوا يعطون النطباع باأنهم ي�صاركون في هذه الألعاب 

النف�س.  عن  الترفيه  في  حبا  ولي�س  للمعالج،  مجاملة 

مغزى  يجهلون  كانوا  لو  كما  الأطفال،  من  الكثير  وبدا 

يتطلب  حين  ل�صيما  الألــعــاب،  وقواعد  اللعب  و�صائل 

وكانوا  الر�صد.  �صن  تجاوزوا  اأ�صخا�س  مع  اللعب  الأمر 

بممار�صة  فرحين  المعالجين،  يرون  حينما  ينده�صون، 

الآخرين  الأطــفــال  مع  اللعب  واأن  المختلفة،  الألــعــاب 

ومن خالل  وهكذا،  والرتياح.  بالبهجة  عليهم  قد جاد 

�صيئا  الأطفال،  اأخذ  النف�صيين،  المعالجين  مع  التماثل 

ف�صيئا، يبدون اهتماما بالألعاب، ويمار�صونها ب�صيء من 

الرغبة والود.

في  غاية  بدرجات  اأنف�صهم  الأطفال  غالبيُة  َم  ــوَّ وَق

اأنف�صهم بعبارات من قبيل (غبي)، و  ال�صلبية، وو�صفوا 

و  �صيء’،  كل  في  ’فا�صل  و  اإليه’،  يحن  اأحــد  ل  ’طفل، 

’خبيث، �صرير’. وما كان بم�صتطاعهم، اأبدا، الإ�صارة اإلى 

اأنهم فخورون ب�صيء ما، فخورون ب�صيء يجيدون اإنجازه. 

من ناحية اأخرى، فاإنهم كانوا يترددون في ال�صروع باأمر 

جديد، وكانوا �صديدي التهيب من ارتكاب خطاأ ما عند 

�صروعهم بهذا العمل اأو ذاك، وكانوا �صريعي ال�صت�صالم 

ما،  حد  اإلى  اأنه،  منهم  البع�س  وبدا  الخجل.  لم�صاعر 

ويعك�س  النف�س،  وعزة  بالكرامة  الإح�صا�س  عن  عاجز 

يعتبرون  كانوا  ما  واأمــهــات،  اآبــاء  ت�صورات  كله،  هــذا 

الطفل �صخ�صا م�صتقال بذاته، بل كانوا يثمنوه على قدر 

اإ�صباعه لتطلعاتهم وحاجاتهم ال�صخ�صية فقط. وتجلى 

للمعالجين، اأن تغيير مكان الإقامة، لأكثر من مرة، يلعب 

دورا مهما. ففتاة، في ال�صاد�صة من العمر، اأ�صرفت على 

رعايتها ع�صر عائالت، لم تكن تعلم اأن لها ا�صما خا�صا 

بها تظل تحتفظ به، بغ�س النظر، عن الدار التي ت�صكن 

اآخر، كانت ر�صوم الأطفال غاية في  فيها. على �صعيد 

البدائية، ل بل اأن البع�س منهم، كان عاجزا، عن ر�صم 

اإلى  الإ�صارة،  لنا من  اأنه ل مندوحة  اإل  لنف�صه.  �صورة 

اأن ر�صومهم لالأ�صياء الجماد كانت، اإلى حد ما، تنا�صب 

اأعمارهم.

القيم  �صلم  اإن  اأف�صل:  بنحو  لنقل  اأو  ال�صمير  اإن 

ال�صائد لدى الأطفال كان �صديدا في �صرامته، وقا�صيا 

لذاتهم  النقد  �صديدي  كانوا  فالأطفال  ق�صا�صه.  في 

ولالآخرين، ويغ�صبون اأو يخيم عليهم هياج عظيم، حينما 

الخا�صة  المطلقة  اأحكامهم  اآخرون على  اأطفال  يتعدى 

بما هو خير وخبيث. ]...[

ــادرا ما كــان بم�صتطاع الأطــفــال، الإعـــراب عن  ون

�صنا.  منهم  الأكــبــر  مواجهة  في  عدوانية،  اأو  غ�صب 

تزخر  كانت  واألعابهم  ق�ص�صهم  ــاإن  ف لــهــذا،  وخــالفــا 

الفترا�صين،  وال�صخو�س  فالدمى  والعنف.  بالعدوانية 

في  والقتل.  والتعذيب  لل�صرب  انقطاع،  بال  تعر�صوا، 

الأطفال،  بع�س  ا�صتعاد  والممار�صات،  الألــعــاب  هــذه 

الذي  فالطفل،  لها.  تعر�صوا  التي  التعذيب  عمليات 

ة في راأ�صه، ثالث مرات، كان  اأ�صيب، وهو ر�صيع، ب�َصجَّ

اأنا�س  األعابه، با�صتمرار، ق�ص�صا تدور حول  يختلق في 

ناحية  من  الراأ�س.  في  لجروح  تعر�صت  حيوانات،  اأو 

اأخرى، كان الطفل الآخر، الذي حاولت اأمه اإغراقه في 

قد  ر�صيعا،  يزال  ل  وهو  المنزلي،  ال�صتحمام  حو�س 

بداأ عالجه النف�صي باألعاب يقوم فيها باإغراق دمية في 

الأم  تقود  ال�صرطة  ثم،  من  تاركا،  ال�صتحمام،  حو�س 

اإلى ال�صجن. ومع اعترافنا باأن هذه الأحداث لم تلعب 

الأطفال  عنها  اأعرب  التي  التوج�صات،  في  كبيرا  دورا 

وعي  بال  بالهم  ت�صغل  ظلت  اأنها  اإل  العبارة،  ب�صريح 

الإعراب  ا�صتطاعوا  نادرا، ما  الأطفال،  اأن  منهم. ومع 

اأن  المرء  بو�صع  كــان  اأنــه  اإل  �صفويا،  توج�صاتهم  عن 

يلم�س اأن غ�صبا عارما وتطلعا �صديدا للثاأر قد انغر�صا 

عظيم،  فــزع  ي�صاورها  بم�صاعر  ولكن،  باطنهم،  في 

وفي  النفعالت.  هذه  انفجرت  لو  فيما  �صيحدث  مما 

اإ�صقاط ال�صلبيات  �صياق تعمق العالج، غالبا ما يجري 

اأن  اأي�صا، علما  المعا�صة على �صخ�س المعالج النف�صي 

عملية الإ�صقاط هذه غالبا ما تتم بنحو عدواني ـ �صلبي 

غير مبا�صر: فالحوادث تزداد تكرارا، اأعني حوادث من 

قبيل تعر�س المعالج اإلى كرة ت�صطدم براأ�صه اأو تعر�س 

مالب�صه للتلف ’بال ق�صد’. 

نــادر  اأمـــرا  كــان  الــوالــديــن،  مــع  التوا�صل  اأن  ومــع 

من  بــد  لديهم  كــان  مــا  المعالجين  اأن  اإل  الــوقــوع، 

كانت  قد  باأطفالهم  الوالدين  عالقات  اأن  العتقاد 

الجن�صية.  والــرغــبــات  ــراء  الإغـ بمحاولت  م�صحونة 

فاأحد الأمهات، كانت ت�صتلقي في الفرا�س، اإلى جانب 

البالغ من العمر �صبع �صنوات، حالما ت�صت�صعر  طفلها، 

اأغلب  داأب  اآخــر،  �صعيد  على  التعا�صة،  اأو  الــوحــدة 

الوالدين، على التناف�س، في تدليل اأطفالهم، بعواطف 

علما  العادية،  الأحــوال  في  ماألوفة  غير  وحنان،  �صوق 

تطور  مرحلة  في  كانوا  الأطفال،  هوؤلء  من  الكثير  اأن 

الأمهات  اإحــدى  وو�صفت  وِديــب. 
ُ
اأ عقدة  على  تنطوي 

من  بعبارات  �صنوات،  اأربــع  العمر  من  البالغة  ابنتها 

قبيل ’مثيرة جن�صيا’ ولعوب، موؤكدة اأنه لأمر وا�صح، اأن 

طفلتها �صتكون مدار ق�ص�س وعالقات رجالية ل تحمد 

عقباها. ومن كل هذا، يظهر اأن الأطفال، الذين تعين 

ذاتهم،  هم  يتحرروا،  لم  الأبوين،  غرائز  اإ�صباع  عليهم 

من الرغبة في اإ�صباع غرائزهم الجن�صية، التي تتج�صد 

الباطن  العقل  تتر�صب في  مكبوتة،  تطلعات  من خالل 

في مرحلة الطفولة. 

ــرى، اأن هتلر قد  اأن ي وربــمــا كــان مــن حــق الــمــرء 

لالألمان  اليهود  قــدم  حينما  وجــه“،  اأكمل  على  „ُوفــق 

والطاعة  ال�صرامة  على  ال�صغر،  منذ  تربوا،  الذين  ــ 

الإ�صقاط.  لعمليات  منا�صبة  كــاأداة  ــ  الم�صاعر  وكبت 

اأبدا.  جديدا  اأمرا  لي�س  الآلية،  هذه  ا�صتخدام  اأن  بيد 

تاريخ  وفــي  ــغــزوات،  ال غالبية  فــي  ملحوظ  ــر  اأم فهو 

التاريخ  وفي  التفتي�س،  وفي محاكم  ال�صليبية  الحروب 

يحظ  لــم  ــذي  ال المو�صوع،  اأن  اإل  اأي�صا.  المعا�صر 

ما  اأن  القائلة،  الحقيقة  المنا�صب، هو  بالنحو  بالنتباه 

الأعظم،  جزئه  في  يقوم،  الطفل،  تربية  المرء  ي�صميه 

فالنتفاع  بالعك�س طبعا،  والعك�س  الإ�صقاط.  اآلية  على 

يتحقق  اأن  يمكن  ال�صيا�صية، ل  لالأغرا�س  الآلية،  بهذه 

بال هذه التربية. واخت�صارا، يمكن القول اإن الغاية من 

اأي�صا،  يدور،  الأمر  اأن  اإلى  الإ�صارة  هو  اأعاله  العر�س 

فجزء  بالنرج�صية.  المتعلقة  والم�صائل  المناحي  حول 

لي�س عدوا عظيم  �صتتم محاربته، جزء هو  الذات  من 

اأنه عدو لي�س من �صنف الأخطار  اأعني  الخطر فعال، 

التي تتهدد الحياة. ولهذا ال�صبب، يجب مراعاة الفارق 

بين ا�صتخدام العنف في الهجوم على �صخ�س ما، وبين 

الغاية، التي ي�صعى اإليها هذا العر�س.

اإن التربية تحول، في كثير من الحالت، دون بعث 

الطفل  في  والمحتقرة  المذبوحة  الطفولة  في  الحياة 

 (Morton Schatzman) �صات�صمان  مورتون  وكان  نف�صه. 

الأب«  مـن  »الخـوف  المـو�صوم   موؤلـفـه  فـي  بـيـن،  قـد 

(Die Angst vor dem Vater)، بو�صوح، وبنحو ل لب�س 

فيه، اأن النظام التربوي، المقترح من قبل عالم التربية 

الم�صهور والبعيد التاأثير في زمانه، دكتور دانيل غوتلوب 

 ،(Daniel Gottlob Moritz Schreber) موريت�س �صريبير

له عالقة بمحاربة مناحي معينة، كامنة في داخله هو 

الوالدين،  للكثير من  بالن�صبة  الحال،  نف�صه. فكما هي 

يثير  الــذي  المو�صوع  عن  اأطفاله،  في  �صريبير  يبحث 

الرعب في داخله، هو نف�صه. فقد كتب �صات�صمان:

الب�صرية،  الطبيعة  في  الكامنة  النبيلة،  البذور  „اإن 

تنمو، من تلقاء نف�صها، بكل نقاء و�صفاء، في الحالت 

العامة، واإذا ما تدارك المرء الأمر في الوقت المنا�صب، 

وغني  جذورها.  من  ال�صارة  والأع�صاب  ْعد  ال�صُّ واقتلع 

يتم  اأن  يجب  ال�صارة،  النباتات  اقتالع  اأن  البيان،  عن 

اإ�صرار. اإن من الأخطاء الكبيرة، التي  بال هوادة وبكل 

ا�صت�صالم  هو  ــراد،  الأفـ من  البع�س  يرتكبها  ما  كثيرا 

ال�صارة،  الأع�صاب  وباقي  ال�صعد  باأن  لالعتقاد،  المرء 

ــال،  الأطــف �صغار  �صجايا  على  المخيمة  والــعــيــوب، 

�صتختفي وتتال�صى، من تلقاء نف�صها، مع مرور الأيام. اإن 

العتقاد باأن هذه الزلة اأو تلك، تفقد اأهميتها مع مرور 

الزمن وتغير الأحوال، اعتقاد زائف، فاإنها تظل �صارية 

المفعول، طالما لم يتم ردعها. فترك جذور ال�صعد في 

الجذور  هذه  ترك  اآخــر،  اأو  بنحو  يعني،  التربية،  عمق 

ال�صارة تنمو بال انقطاع، واإعطائها الفر�صة لأن تق�صي 

ال�صغير،  الطفل  زلت  اإن  النبيلة.  الحياة  �صجرة  على 

�صلب  من  هي  اأخــطــاء  اإلــى  الر�صد،  �صن  في  تتحول، 

والرذائل،  العيوب  اأمام  الطريق،  تعبد  اأخطاء  ال�صجية، 

والدناءة والنحطاط“.

„اقمع كل العيوب، التي ل يجوز للطفل التحلي بها، 

باعد بينه وبين كل الأ�صياء، التي ل يجوز له ال�صت�صالم 

واإ�صرار،  قوة  بكل  اأر�صده،  ولكن،  فيها؛  والنغما�س  لها 

اإلى كل ما ينبغي به التعود عليه“. 

يُجيز  النبيلة حقا وحقيقة“  „الروح  اإلى  الحنين  اإن 

ا�صتخدام، كل اأ�صاليب الق�صوة، مع الطفل العاق، الطفل 

يحيط علما،  اأن  له،  ُقدر  لو  فيما  له،  والويل  المخطاأ، 

باأ�صاليب الكذب والت�صليل.

اإن الت�صور التربوي، القا�صي ب�صرورة اإر�صاد الطفل، 

منذ البداية، اإلى ال�صير باتجاه واحد ل غير، ينبع، في 

الواقع، من الحاجة اإلى عزل الأجزاء القلقة، الكامنة في 

داخل المرء نف�صه، واإ�صقاط هذه الأجزاء على ال�صيء اأو 

ال�صخ�س المتاح. فالمطاوعة، والمرونة، وعدم امتالك 

اإن  والقوة،  الحول  له  من  لرغبات  وال�صت�صالم  القوة، 

هذه جميعا، هي العوامل، التي تجعل من الطفل، اأف�صل 

عمليات  خالل  فمن  القبيل.  هذا  من  لإ�صقاطات  اأداة 

الإ�صقاط، يتخذ المرء التدابير الالزمة، لمالحقة العدو 

في المحيط الخارجي.

حقا اأ�صبح الباحثون في و�صائل ال�صالم، اأكثر وعيا 

بعمل هذه الآلية؛ ولكن، وطالما تجاهل المرء، جذورها 

هذه  ظلت  طالما  لنقل،  اأو  الطفل،  تربية  في  الكامنة 

الآلية، محجوبة عن النظر، فلي�س من المتوقع، اأن يفلح 

المرء في ردعها. فالأطفال، الذين يترعرعون، ب�صفتهم 

في  الكامنة  المكروهة،  الأجــزاء  وزر  يتحملون  اأطفال 

المنا�صبة،  الفر�صة  لهم  تتاح  ما  نادرا  والديهم،  اأعماق 

لكي  وذلــك  اآخــر،  �صخ�س  الأجــزاء على  لإ�صقاط هذه 

النبيلة،  »الأخالقية«  الخيرة،  بال�صجايا  ثانية،  يتحلوا، 

من  اإ�صقاطات  اإن  الب�صر.  بني  من  لالآخرين  المحبة 

كل  مع  تتماهى  اأن  ال�صهولة،  بغاية  يمكن،  القبيل،  هذا 

المعتقدات.

المحللين  اأ�صهر  من  كانت   ،(٢٠1٠-1٩٢3) ميلر    األي�ش    

النف�صيين في القرن الع�صرين، وركزت في اأبحاثها على تربية 

الأطفال وتبعاتها النف�صية على حياتهم لحقا. الن�س المن�صور 

هنا هو ف�صل من كتابها »في البدء كانت تربية«، المن�صور عام 

1٩٨٠ لدى دار ن�صر زوركامب في فرانكفورت، ال�صفحات من 

٩٩ اإلى 11٢.

ترجمة: عدنان عبا�س علي
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I يعتبر الغت�ساب من المظاهر والأ�سلحة الوح�سية في الحرب الأهلية 

واأ�سراره النف�سية كبيرة كما تظهر اأمثلة حية من �سوريا والعراق. ففي ظل 

ثقافات اأبوية، ت�سرعنها فتاوي رجال دين رجعيين، يظل احتقار الجن�ش 

الآخر م�سكلة مركزية في الأزمات الراهنة للعالم الإ�سالمي.

    

اغت�ساب الن�ساء اأوقات الحرب

»قتل بدون جثة«

HOURIA ABDELOUAHED   حورية عبد الواحد

اعتدت على ال�صفر اإلى �صوريا مرتين اأو ثالث مرات في 

ال�صنة وعلى امتداد �صنوات للم�صاركة في لقاءات علمية 

مع المحللين النف�صيين ال�صوريين. كان ذلك قبل اندلع 

الأحداث. ودرجت الملحقية الثقافية لل�صفارة الفرن�صية 

على  ال�صتغال  اأجــل  مــن  الــلــقــاءات  هــذه  تنظيم  على 

ن�صو�س من التحليل النف�صي. وكنت اأ�صرف، اإلى جانب 

ال�صباب  النف�صيين  المحللين  على  محا�صرات،  اإلقاء 

في �صوريا، الذين كانوا ي�صتقبلون لجئين عراقيين في 

عياداتهم. بالطبع الالجئون الذين عا�صوا �صدمات لها 

عالقة بالحروب التي �صهدتها بلدانهم: تجارب عنيفة، 

جراح نرج�صية، اقتالع ذاتي وما يعرف اأي�صا بع�صاب ما 

بعد ال�صدمة. وخالل الموؤتمر الأول الفرن�صي ال�صوري، 

ا�صتعر�صت علينا محللة نف�صية �صورية حالة امراأة تدعى 

مليكة، امراأة في ال�صابعة والثالثين، اأر�صلت بها منظمة 

اإن�صانية كانت قد ا�صتقبلتها بعيد الحرب التي �صهدها 

بلدها. الأمر يتعلق بالطبع بالعراق.

دفع  عليها  وكــان  واأبيها،  اأخيها  اختطاف  تم  لقد 

اأجــل  مــن  دفعته  مــا  فقط  الــمــال  لي�س  „لكن  الفدية. 

اإطالق �صراحهم، بل ج�صدها اأي�صا، وهي تنظر اإلى هذا 

الأمر مثل �صرها ال�صخ�صي. كانت تحكي عن العتداء 

الجن�صي الذي تعر�صت اإليه ودموع حارة تمخر عينيها، 

المري�صة  الدعاء“. وت�صف  اإلى  الكلمات فتلجاأ  تخونها 

ما حدث معها قائلة: „دخل اأحد المختطفين اإلى غرفتي 

الذي طلبه. �صوب م�صد�صه  المال  اإليه  اأن قدمت  بعد 

على �صدغ طفلي ال�صغير الذي كان م�صتغرقا في النوم. 

عرفت حينئذ اأنه كان يريد اغت�صابي. رجوته اأن يترك 

باكية  فاغت�صبني“.  بي،  يريد  ما  ويفعل  ب�صالم  طفلي 

اأنه نام معي في الوقت الذي  „ت�صوروا  تابعت ق�صتها: 

كنت فيه حائ�صا. بعدها لم اأعد تلك المراأة المحترمة. 

اإني اأ�صعر بالخزي“. لم تف�س ب�صرها لأحد، „خوفا من 

اأ�صرتها وخوفا من اأن تتعر�س للقتل“. „ماذا كان ع�صاني 

اأن اأفعل: هل اأتركه يقتل ابني؟“.

الغت�ساب والموؤنث  لماذا ت�صتعمل النزعات الأكثر 

حقارة للجريمة �صورة الموؤنث؟ يظهر الغت�صاب كيف 

يتحول الجن�س الأداة والمكان المف�صلين لتدمير المراأة. 

اأحد  اإنه  ال�صياق.  اإن الجن�س يتجاوز الجن�صي في هذا 

عالقته  وفــي  البربرية.  ع�صر  فــي  التطرف  مظاهر 

والموت،  الحياة  واللذة،  الرغبة  والموؤنث،  المذكر  مع 

في  هنا  الجن�س  ي�صتعمل  الن�صب)  �صوؤال  (عبر  الزمنية 

الموت،  ولي�س  القتل  ال�صيطرة.  ول�صالح  العنف  خدمة 

الإذلل ل اللذة. ت�صببت هذه الحالة في �صدمة هائلة، 

هذه  مع  عالقة  في  الدخول  على  اأجبرت  الــمــراأة  لأن 

بالإثارة، مع  لها  للرجل، عالقة ل �صلة  الفظة  الغريزة 

قوى مدمرة للنف�صية.

ــرادف  „م فيرينزي  �صاندور  يكتب  ال�صدمة،  اإن 

والقدرة  ال�صمود،  لقدرة  بالذات،  الإح�صا�س  لتدمير 

واأمــام  ــذات“.  ال حماية  اأجــل  من  والتفكير  الفعل  على 

من  الأنا  تتحرر  الــذات،  له  تتعر�س  الذي  الك�صر  هذا 

ومن  حدث.  ما  ن�صيان  اأجل  من  الحياتية  خ�صائ�صها 

اأجل حماية نف�صها من الإثارة الغريزية المدمرة، تتحول 

الإح�صا�س  تبدد  في  ي�صاهم  „فاعل  اإلى  نف�صها  الذات 

الغريزي“، والذي ل يمثل �صوى �صورة اأخرى عن غريزة 

الموت. اإن الغت�صاب يخلق نوعا من التحول المقلوب 

للواقع. 

في  تكرار  عن  تعبر  معي“  النوم  „يمكنك  فعبارة 

(النف�صي  الف�صائين  اإن  لالإغراء.  الأ�صلي  التخيل  واقع 

النف�صية  الآلة  تعجز معه  ب�صكل  يتوا�صالن  والخارجي) 

عن اأداء وظيفتها كحامل للعالم الداخلي. اإن ذلك يمثل 

الموت  �صكرة  في  ت�صقط  „اأن  للحدود.  م�صح  من  نوعا 

لي�س �صنيعة اللغة“ (فيليب بي�صول).

وفي الواقع فاإن فعل اغت�صب في العربية يعبر عن 

يعني  اغت�صب  هــذا.  العنف  فعل  عبر  للنف�صية  تدمير 

فعل  اإنه  مت�صاوية.  غير  لقوى  لعبة  عنوة،  ال�صيء  اأخذ 

يعبر عن  اإنه فعل  الإدمــاء.  الجلد حد  ال�صعر عن  نزع 

عبارة:  ا�صتعمال  ــدارج  ال من  العربية  وفــي  الوح�صية. 

„غ�صبها نف�صها“.

على  يده  ي�صع  علي  حلما.  مرحلة حملها  في  راأت 

ت�صميه  اأن  عليك  ذكرا.  „�صت�صعين  ويقول:  مليكة  راأ�س 

عليا. �صيكون كبيرا“ وتتحول الأم مليكة اإلى ملكة منذ 

اأم هذا الذي �صي�صبح  األي�صت هي  اليوم، ولم ل؟  ذلك 

عليا كبيرا؟ فمن اأجل هذا الرائع، الإبن الوعد، �صحت 

لذتها  نهاية  تعلن  الت�صحية  هــذه  لكن  بنف�صها.  الأم 

واعتزازها بعلي. �صيحكم على المراأة بالنفي، بال�صياع 

اأي�صا لما تغادر الأر�س الأم التي لم تعد تعطيها م�صكنا، 

بل والتي اأ�صحت مرادفا للعراء.

عن  المري�صة  تعبر  حائ�صا“،  :“كنت  تقول  وهــي 

اللحم،  الأنــا  م�صامية  وعــن  النف�صي  للج�صد  انثقاب 

�صيالن نف�صي، ثقب ج�صدي. �صكواها تقول جلدا جلفا، 

اتهام  و�صخ،  نفايات،  اغت�صب:  لفعل  الحقيقي  بالمعنى 

ذاتي وتحملها للذنب الذي ل يح�س به المعتدي.

ب�صكل  �صترددها  التي  الكلمات  هي  حائ�صا“  „كنت 

مر�صي تعبيرا عن �صيالن ل يتوقف. جرح اأم تهب لنجدة 

اإبنها حتى واإن ا�صتدعى ذلك اأن تقتل نف�صها كاأم. وفي 

اأن  يمكننا  كيف  الآخــريــن.  لالأطفال  وجــود  ل  كلماتها 

نحمي اأنف�صنا �صد عملية الربط بين اليروتيكا وغريزة 

الموت؟

تعطيلها  مــع  المري�صة  ت�صحية  تترافق  هــل  اإذن 

لإح�صا�س الأمومة؟

نفي الأمومة  ي�صرد دومينيك كوبا حالت وح�صية بحق 

الن�صاء، تتحقق كهجوم على الأمومي. كما هي الحال مع 

هذه المراأة البو�صنية في العام 1٩٩٦: „في اأحد الأيام 

قام الجالد بع�صب نهود امراأة حتى يعرف كم �صي�صتمر 

ر�صيعها في الحياة بدون طعام. �صتقوم الأم نف�صها بقتل 

اإبنها من اأجل الحد من اآلمه“. يتحدث دومينيك كوبا 

راديكاليا  ي�صبح  اأن  يمكن  الأمومة  لإح�صا�س  نفي  عن 

اأمام وح�صية متطرفة، وح�صية الموت الذي يهاجم الأم 

تعطي  اأن  يمكنها  التي  فــالأم  و�صلطتها.  جوهرها  في 

اإكراه وح�صي  اأمام  نف�صها  الحياة وتحافظ عليها، تجد 

يرغمها على قتل الإبن. وهكذا يتم تعوي�س هبة الحياة 

بهبة الموت. وفي حالة مليكة، ولدى ن�صاء اأخريات ع�صن 

الغت�صاب، يتولد اإح�صا�س بالحقد على الذات، ويتحول 

الإبن الذي يجب اإنقاذه اإلى مو�صوع ملعون. „لكن الأمر 

ممار�صاتهم  عبر  نجاحهم  في  يتمثل  تراجيدية  الأكثر 

ال�صادية والمنحرفة، تقول اإحدى الن�صاء، في اأن يقتلوا 

فينا كل اإح�صا�س �صابق بحياة اإن�صانية“. يتحدث اأندريه 

الــذي  للتدمير  والمتوح�س  الــبــارد  „الغول  عــن  غرين 

يترافق مع الأ�صكال الأكثر تقليدية لل�صر.“ اإن التوح�س 

المنحرف يتلذد بقتل الحياة. اإن الهو ي�صت�صلم لفو�صى 

اإن  اآن.  في  والغاية  الو�صيلة  الجريمة  وت�صبح  غرائزه، 

“تنزع  اأمام �صلطة قاتلة،  المراأة المغت�صبة تجد نف�صها 

عنها جلدها الإن�صاني“. 

المعي�س  نــربــط  التحليلية،  ــحــاث  الأب بع�س  وفــي 

اأو  لأوانها  �صابقة  �صدمة  اأو  �صراع  بتجارب  ال�صدمي 

نربطها اأي�صا بنواة مازوخية لدى بع�س الن�صاء. لكن هنا 

ما تبقى من اأحد

 المنازل بعد الق�صف. 
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يتعلق الأمر بالغت�صاب و�صدمة الحرب، بو�صعية تقع 

خارج �صلطة الإن�صان الذي يتعر�س لها.

�صنو�صع من فهمنا لل�صدمة اإذا اأخذنا بعين العتبار 

الحروب  الجوي،  (الق�صف  المتطرفة  الو�صعيات  هذه 

الأغ�صية  بتدمير  تت�صبب  والتي  الطبيعية)  والــكــوارث 

نوع  يتيمة،  بنف�صها  ال�صحية  ت�صعر  و�صعية  النف�صية، 

من التخارج النف�صي، للعراء، كتهديد دائم بعدم الأمان 

ونتائجه الكارثية (التي تعدي المحلل). اإن الذوات تجد 

نف�صها اأمام اأخطار مدمرة يمكنها اأن تقود اإلى �صلوكيات 

واإلى و�صع  المر�صى  خطرة ومواقف انقالع ذاتي لدى 

�صادم اأو اإلى اكتئاب حاد لدى المحلل النف�صي.

العالم  في  المغت�صبات  الن�صاء  تتعر�س  ما  وغالبا 

العربي اإلى الهجر لأنه يتم اعتبارهن مت�صخات، و�صخن 

المراأة  تتعر�س  وهكذا  باأكملها.  والأ�صرة  الرجل  �صرف 

لعنف مزدوج. اإن المراأة المغت�صبة تقول للرجل: „هتكوا 

ونف�صيتها،  بج�صدها  يتعلق  ل  الأمــر  اإن  عر�صك“.  لك 

اأتذكر الن�صاء الجزائريات، وكنت  ولكن ب�صرف الرجل. 

حينها في بداية عملي كمحللة نف�صية، اللواتي تعر�صن 

ال�صوداء،  الع�صرية  خالل  جماعية،  اغت�صاب  لعمليات 

مت�صخات  اعتبرن  لأنــهــن  للهجران  تعر�صن  الــلــواتــي 

وا�صطررن لمغادرة البالد. وعند �صوؤالها عن ثقل تاأثير 

ال�صابة:  الأم  ال�صورية،  النف�صية  المحللة  تقول  ذلــك، 

اندلعت  اأن  ومنذ  اأي�صا“.  لنا  يحدث  اأن  لذلك  „يمكن 

العراقيات  الن�صاء  باإمكان  يعد  لم  �صوريا  الأحــداث في 

اللجوء اإلى هذا البلد.

ت�صوده  واقــع  ــى  اإل الفقهاء  فتاوى  ت�صاف  الــفــتــاوي  

التع�صفية  والأحكام  بالجملة  والختفاء  الحرب  وح�صية 

ب�صبب  ال�صوري  ال�صعب  واآلم  المجهول  اليومي  واإلــى 

الطغيان والعراق الذي ينفجر يوميا، الفو�صى والأ�صى. 

ويقوم الفقهاء بت�صجيع مرتزقة الحرب على التوجه اإلى 

�صوريا و�صبي الن�صاء. كما تقوم »داع�س« بتقديم الن�صاء 

والفتيات ال�صغيرات اإلى مقاتليها من اأجل دعم روحهم 

الحربية، ب�صكل ينا�صب المالحظات الفرويدية في كتابه 

عن  التنازل  عن  يتحدث  ــذي  وال الح�صارة«  في  »قلق 

الغريزة ك�صرط اأ�صا�صي لبناء الح�صارة. يتحدث فرويد 

»داع�س«  لكن  الفظ.  الغريزي  الإ�صباع  التخلي عن  عن 

تريد بناء الح�صارة على اأ�ص�س غريزية فظة ل تقبل باأي 

تنازل اأو اإعالء.

�صيطرته،  فر�س  في  بال�صتمرار  الرجل  يرغب  اأن 

اأمر يدخل في منطق »الحرب وال�صالم بين الجن�صين«. 

تمتدح  الــتــي  القديمة  البربرية  بــعــودة  ال�صماح  لكن 

وتدمير  ك�صبايا،  الن�صاء  على  وال�صيطرة  الغت�صاب 

المواقع التاريخية (�صريح فاطمة هو واحد منها مثال) 

على  والــقــدرة  الكلمات  ويتجاوز  الفكر  ي�صعف  ــر  اأم

الترجمة وي�صع المحلل اأمام م�صاكل للتاأويل لأننا نتجاوز 

تاأويله)  يمكن  (الذي  النف�صي  والواقع  الفانتازمي  البعد 

ف�صاءها  وعــن  ــذات،  ال عن  ي�صدر  ل  لما  ن�صغي  لكي 

وت�صطدم  الفو�صى.  تحكمها  بيئة  عــن  بــل  النف�صي، 

�صدمة المري�صة بما ي�صبح �صدمة عند المحلل بالنظر 

اإلى البتعاد عما ي�صمى بالعالج المثالي (الحياد اليقظ، 

الت�صاركية، انتظام الجل�صات، الحتفاظ بالإطار نف�صه) 

وبالنظر اإلى التزامه بقيم التح�صر والثقافة.

نعطي  اأن  يمكننا  كبير: هل  الإكلينيكي  التحدي  اإن 

معنى لهذا القتل المجرد من كل معنى والذي ي�صدر عن 

مكان هو طبيعيا مكان المتعة؟ اإ�صتعادة جن�صية الجن�س 

عبر اإعادة تكوين الأغ�صية النف�صية، هو ما تطلبه هذه 

المراأة من المحلل.

اإذا كان „الغت�صاب قتل بدون جثة“ لأنه يقتل „عبر 

عذابه الذي ل يتوقف عن اإنتاجه. اإنه يحكم على �صحيته 

والنف�صي  الفيزيقي  ج�صده  داخــل  والمنفى  بال�صياع 

اإن ا�صترجاع جن�صية  والجتماعي والأ�صري والثقافي“. 

الجن�س، وتجاوز هذا الموت الذي ي�صدر عن مكان هو، 

الأغلفة  تكوين  واإعــادة  والمتعة،  للحياة  مكان  طبيعيا، 

النف�صية، ي�صبح التحدي الإكلينيكي لكل محلل اأو معالج 

التمثيلية،  القوى  ي�صل  الذي  ال�صياق  واإزاء هذا  نف�صي. 

فاإن المحلل يغرف من احتياطي الينابيع المتخيلة، من 

دائرة  من  والخروج  المري�س  وتح�صي�س  اإ�صراك  اأجــل 

لما  “�صاجعني  التالية:  بالجملة  مثال  الإم�صاك  ال�صلل. 

كنت حائ�صة“ من اأجل تذكير المري�صة بواقع الحدث، 

واأنها كانت �صحية، وال�صماح لها عبر ذلك بالتحرر من 

�صاندور  يقدمه  الذي  بالمعنى  اللغة“  بين  الخلط  „هذا 

فيرينزي ومن �صعور قاتل بالذنب. كل ذلك عبر ت�صميتنا 

بانف�صال  وتت�صبب  التمثل  تفك  التي  الحرب  لوح�صية 

الجن�صي  لت�صمية  محاولة  في  الموت،  غريزة  وانفجار 

عبر ربطه بالحياة. 

ومن اأجل م�صاعدة المري�صة على التفكير بال�صدمة 

النف�صية، يتوجب اإعادة النظر بهذه ال�صدمة في �صياق 

الثقافة والتاريخ الجمعيين اللذين ورثناهما.

  حورية عبد الواحد   محللة نف�صية.

ترجمه عن الفرن�صية: ر�صيد بوطيب

I لم تكن الثورة ال�سورية اإحدى مفاجاآت الربيع العربي فح�سب، بل كانت اإحدى اأكثر 

طلقت قبل �سنوات ثالث ون�سف على اأيدي ُب�سطاء من »اأطفال 
ُ
مالمحها اإثارة كونها اأ

ويافعين« في مدينة ل تت�سّدر ن�سرات الأخبار عادة تدعى درعا.

    

عن اأطفال الحرب في �سوريا

اأو�ساع وماآلت!

JAMAL KHALIL SOBEH   جمال خليل �سبيح

منذ ذلك التاريخ �صوف يُكتب لالأطفال في �صوريا ف�صال جديدا، تبدو فيه الماأ�صاوية بكل �صنوفها اإحدى �صماته 

وعالماته البارزة، خا�ّصة لأولئك الذين ُكتب عليهم اأن ي�صهدوا اأكثر فترات البالد دمارا وهول. قد ي�صّح القول اإن 

ظروف الحتراب الأهلي وم�صارات العنف ال�صيا�صي تفتك بفئات المجتمع كاّفة، لكّن القول الأ�صّح والأكثر موثوقية 

هو ذلك الذي يوؤّكد اأّن الأطفال واليافعين �صينالون الحّظ الأوفر من ذلك الأذى العميق. اإذ من المرّجح اأّن يطال 

هذا الأذى كافة جوانبهم ال�صّحية والبدنية، فيما يظل الأثر الأكبر هو فعال ما �صيطال بنيتهم النف�صية والجتماعية، 

وب�صكل قد يمتّد ردحا طويال من الّزمن.

اأطفال �صوريون

 في اأحد �صوارع حلب. 

Photo: Nour Kelze
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واإذا كان من حّظ المجتمعات العربية والإ�صالمية المباهاة 

بفتّوتها وبوجود ن�صبة كبيرة من الأطفال واليافعين فيها (في 

�صوريا اأكثر من ٦5% هم دون �صن التا�صعة ع�صر)، اإل اأّن ميزة 

اأوقات  اإلى كابو�س موؤّرق ل �صّيما في  تتحّول  اأن  كهذه يمكن 

الحروب والعنف العاري وما يليهما من اأزمات. فما خبره عدد 

كبير من الأطفال في �صوريا في ال�صنوات الثالث الأخيرة كان 

تكثيفا �صديدا لخبرات نف�صية غاية في ال�صوء والرعب.

 

يوم رم�صاني  في �صبيحة  اأكبر من ال�ستيعاب    �سدمة 

حاّر من �صنة ٢٠1٢ اأغارت طائرة حربية تابعة للنظام ال�صوري 

على مدينة اإعزاز في �صمال البالد محّدثة �صوتا �صاخبا. فقد 

األقت هذه الطائرات، وقبيل موعد الإفطار بقليل، قنبلٌة قيل 

ركام  اإلى  البيوت  من  كاملة  مدنية  رقعة  حّولت  فراغية  اإنها 

هائل، تناثرت فيها اأ�صالء القتلى من الن�صاء والأطفال بثوان 

ال�صغط  من  كالتراب  المنازل  جدران  تفتت  فيما  معدودات، 

الجوي الهائل الذي تركته تلك الغارة. قبل ذلك بقليل خرجت 

تلك  في  بيتها  من  �صنوات)   7) العمر  من  لها  �صغيرة  طفلة 

المنطقة مّتجهة اإلى بيت جّدها الذي يبعد ب�صع دقائق م�صيا 

على الأقدام غير دارية بما كان ينتظر عائلتها ومنزلها. عندما 

عادت بعد النفجار الكبير ب�صحبة عّمها لم تجد للبيت اأثرا، 

كانت ت�صرخ بنحيب وحزن كبيرين „لقد �صرقوا بيتنا يا عّمو“. 

منذ ذلك الحين فقدت تلك الطفلة البريئة قدرتها على الكالم 

ولم تعد ت�صتطيع اأن تتلفظ بكلمة واحدة. كانت ال�صّدمة التي 

تلّقتها اأكبر من ال�صتيعاب بدرجات. 

في  عائلته  مع  ا�صطر  �صنوات،   4 العمر  من  يبلغ  محّمد 

نهاية �صنة ٢٠11 اإلى ترك منزله في ريف اإدلب و�صط �صوريا 

والهروب من الق�صف والمواجهات اإلى اإحدى مخّيمات اللجوء 

في تركيا. اأثناء رحلة الهروب تلك كان �صوت الّر�صا�س يُ�صمع 

ب�صكل وا�صح ومرعب، اأما في الليل فكانت اأ�صوات الحيوانات 

العائلة.  كل  اآذان  في  يــّدوي  القريب  الق�صف  اإلى  بالإ�صافة 

محمد هو الآن اأحد الآلف من اأطفال العائالت ال�صورية التي 

ا�صتقرت في المخّيمات اتقاء ل�صرور المداهمات والعتقالت 

الطبيعي  اإلى  اأقرب  كان طفال  اأنه  ورغم  اليومية.  الجماعية 

في حياته ونمائه النف�صي العام، اإل اأنه منذ ذلك الحين بداأت 

يبلل  كــان  ذلــك.  قبل  معروفة  تكن  لم  عالمات  عليه  تظهر 

ال�صرير ب�صكل متواتر ويظهر تراجعا حادا في قدراته اللغوية. 

التوا�صل  محمد منذ فترة لم يعد قادرا على الكالم، يحاول 

بالإ�صارة ونوبات الغ�صب العاتي قدر الإمكان. 

الأطفال   تالحق  مرعبة  كوابي�ش  النوم:  من  الخوف 

في اأحد البيوت الب�صيطة في مدينة معان �صمال الأردن ت�صكن 

عائلة �صورية موؤلفة من اأب واأم و ٨ اأطفال في غرفة واحدة 

�صغيرة ل ت�صلها �صوء ال�صم�س. مريم هي البنت الكبرى للعائلة 

وتبلغ من العمر 13 عاما، ا�صطرت مثل باقي اأهالي المنطقة 

الجنوبية في �صوريا اإلى ترك بيتها واللجوء اإلى الأردن، وذلك 

بعد م�صّي �صهور على اندلع الثورة في رحلة م�صنية ا�صتمرت 

اأياما بلياليها. مريم كانت �صاهدة على عمليات اعتقال عنيفة 

�صعورهم  ورغم  والدها.  يروي  كما  الحي  في  اأمامها  حدثت 

انتقال  ومنذ  اأنها  اإل  ال�صيق  المكان  هذا  في  ن�صبّيا  بالأمان 

العائلة اإلى الأردن لم تعد مريم قادرة على النوم، ل في الليل 

ول في النهار. تنام في النهار من �صاعة اإلى �صاعتين فقط، 

تكره الظالم وت�صعر بخوف �صديد حالما يرخي الليل ب�صدوله. 

عند  وحــزيــن.  ــىء  داف هـــادىء،  و�صوت  قليلة  بكلمات  تتكلم 

تالحقها  المرعبة  الكوابي�س  باأن  واأّمها  مريم  تحّدث  ال�صوؤال 

منذ �صهور، فمجرد اأن تغفى يظهر لها مارٌد كبير ومخيف وذو 

عينين زرقاوين، يحاول اأن يخنقها بيديه. لقد باتت ل تخاف 

اإل من �صيء واحد: النوم! 

خالد، طفل و�صيم من منطقة الخالدية في حم�س، يبلغ 

الو�صامة  خالد  يمّيز  ما  فقط  لي�س  اأعــوام.  ت�صعة  العمر  من 

اآخر تماما:  الباديين على وجهه البريء واإنما �صيءٌ  والهدوء 

العالم  الأطفال في  اأحد ماليين  داون. هو  مر�س/ متالزمة 

الذين قّدر لحظهم الجيني العاثر اأن يكون مختلفا عن باقي 

الأطفال. كان اأكثر ما يُ�صعد خالد هي تلك الأيام المثيرة التي 

كان يق�صيها في مراقبة المظاهرات النهارية والليلية في حي 

الخالدية، اأحد اأكثر اأحياء حم�س ن�صاطا في بدايات الثورة. 

المنزل  في  ويدمدمها  والأهــازيــج  الأغــانــي  كل  يحفظ  كــان 

ب�صعادة ل تُقّدر. بعد ذلك بزمن ق�صير تغّيرت الأحوال تماما، 

اإذ اأ�صبح الحي محّط تركيز للق�صف والعتداءات اليومية من 

الأم  على  لزاما  كان  ال�صورية.  الأمن  وقوات  ميلي�صيات  قبل 

اختفى  الذي  الأب،  دون  ومن  للهروب  �صريعة  طريقة  اإيجاد 

من  العديد  تخللتها  قا�صية  رحلة  كانت  غام�صة.  في ظروف 

اأ�صوات  الليل و�صماع  المواقف المخيفة المرعبة تحت جنح 

اإحدى  في  �صهور  منذ  العائلة  ا�صتقرت  بعيد.  من  الر�صا�س 

فقير  منزل  في  الآن  خالد  يعي�س  لبنان.  في  طرابل�س  قرى 

من  كبير  وعــدد  اأخـــرى  �صورية  عــائــالت  خم�س  مــع  ومظلم 

الأطفال. ورغم الأجواء الهادئة ن�صبيا هنا اإل اأن خالد يبدو 

على  قادرا  يعد  لم  اإنه  فح�صب:  هذا  لي�س  كبير،  عليه حزن 

وبحثة  المخارج،  �صبط  على  قدرته  عدم  عن  ف�صال  الكالم 

الدائم عن والده الغائب. 

اأطفال المعار�سين ك�سحايا من نوع خا�ش  في اأحد 

اإعالنات قناة تابعة للنظام ظهر على ال�صا�صة في اأوائل اآب/ 

مقابلة  بث  قرب  عن  اإعــالٌن  الما�صية  ال�ّصنة  من  اأغ�صط�س 

اإلقاء  تم  التي  الن�صرة  جبهة  »اأميرات«  اإحدى  مع  تلفزيونية 

اأطفال من �صحايا الحرب

في �صوريا في اأحد

 المخيمات بالأردن. 

Photo: Kai Wiedenhöfer
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ال�صبط عليها والتي تعمل في مو�صوع جّذاب ومثير: »جهاد 

النكاح«! عندما تم بث المقابلة ما كانت هذه »الأميرة« �صوى 

بنت يافعة �صغيرة تبلغ من العمر 13 �صنة، بدا عليها خوٌف 

وخائف  متقّطع  ب�صوت  تحّدث  واأخـــذت  �صديدان،  وتــرقــٌب 

»للمجاهدين« من  تقدمها  كانت  التي  الجن�صية  عن عرو�صها 

وكانت  �صديد  تعب  عليها  بدا  �صوريا.  في  النظام  معار�صي 

تبدو كالروبوت الآلي وهي تُخرج تلك الكلمات من �صفتيها. ما 

كانت تلك الفتاة ذات الحظ العاثر �صوى اإبنة اأحد الُمتهمين 

كما  البالد،  �صرقي  الحر  للجي�س  تابعة  مقاتلة  كتيبة  بقيادة 

موثوقة.  حقوقية  منظمات  من  �صوريين  ن�صطاء  تقارير  تفيد 

حتى الآن ل يُعرف م�صير هذه الفتاة وما اإذا كانت على قيد 

الحياة اأم ل. 

تلك كانت تالوين مختلفة لبع�س جوانب معاناة الأطفال 

في �صوريا منذ بداية الأحداث حتى اليوم. لم اأقراأ عنها في 

تقارير الن�صطاء الميدانيين ومنظمات الحقوق ال�صورية التي 

المعروفة فقط،  للمنظمات  الدولية  التقارير  انبثقت ول في 

الرحالت  بع�س  في  جــدا  قريب  ب�صكل  اأغلبها  لم�صُت  بل 

التي كنت اأقوم بها بين الفينة والأخرى في ال�صنوات الثالث 

�صيطرة  خارج  تقع  �صوريا  داخل  في  لمناطق  �صواء  الفائتة، 

النظام اأو لمناطق تجّمع الالجئين ال�صوريين في دول الجوار. 

ورغم حاجتنا لتلك التقارير من اأجل تغطية اأف�صل ووعي اأكبر 

يعي�صها  التي  والجتماعية  النف�صية  الأو�صاع  على  للوقوف 

في  ت�صاهم  اأن  تعدو  ل  اأنها  اإل  ال�صوريين،  الأطفال  ماليين 

مع  والفتية  الأطفال  هــوؤلء  يحياها  التي  المعاناة  »ترقيم« 

التجارب  ولغية  بينهم  الفوارق  مذيلّة  وعائالتهم،  اأهاليهم 

الفردية الخا�ّصة التي ترتبط بكل حالة وتمّيزها عن غيرها 

من الحالت اإن�صانيا وقيمّيا. في القتراب اأكثر من الأطفال 

في بيئاتهم الرا�ّصة ال�ّصادمة نوؤّمن فر�صة اأكبر لفهم اأف�صل 

الأرقام  �صرديات  عن  قليال  يبتعد  وب�صكل  لأحوالهم  واأعمق 

والعناوين العاّمة الف�صفا�صة للتقارير الر�صمية. 

الذين  الأهالي  من  العديد  يُخبر  كبيرة   نف�سية  تغيرات 

اأطفالهم  على  طــراأت  كبيرة  نف�صية  تغّيرات  عن  بهم  التقيت 

ورغم  �صديد.  بتراكم  عا�صوها  التي  ال�صيئة  الخبرات  جــّراء 

كان  اأنه  اإل  اآخر  اإلى  طفل  من  الم�صاهدة  الحالت  اختالف 

هناك اإجماع على ظهور عدد من الأعرا�س التي تختلف اأي�صا 

بطبيعتها و�صدتها، وذلك ح�صب العمر والجن�س. يمكن القول 

اإن اأكثر ما يعانيه الأطفال من الناحية النف�صية يمكن تق�صيمه 

ترتبط  التي  الأعرا�س  بتلك  يتعلق  الأول  محاور:  ثالثة  اإلى 

الأطفال  لــدى  بــات  العام.  والقلق  ال�صديد  الخوف  بحالت 

والحيوانات  والأ�صياء  الأ�صخا�س  من  بالخوف  دائــم  �صعور 

والأماكن وترّقب دائم للخطر. عالمات الخوف تجد مرتعا لها 

في الليل وفترات النوم اأي�صا، اإذ غالبا ما تكون ذات محتوى 

مخيف ومرعب، ليحول ذلك دون انتظام فترات النوم ب�صكل 

المزاجي  بالتقلّب  فيتعلّق  الثاني  المحور  اأّما  وموؤثر.  وا�صح 

الحاد وعدم الثبات الوجداني مع فترات وا�صحة من الحزن 

والحداد. واأغلب من التقيتهم من الأطفال كانت تبدو عليهم 

عالئم الهبوط النف�صي والحركي العام، بينما اأظهر عدد اآخر 

تقلبات �صلوكية عنيفة تظهر على ا�صكال مختلفة من الغ�صب 

والنفعالت، �صواء كانوا في مناطق خارجة عن �صيطرة النظام 

اأكثر  فيتعلّق  الثالث  المحور  اأما  اللالجئين.  مخيمات  في  اأو 

بتراجع وا�صح وكبير يطال نطاقا وا�صعا من القدرات المعرفية 

وال�صلوكية المتعلّمة في تاريخ الطفل. اإذ يظهر عدد كبير من 

قدرتهم  في  وا�صحا  تراجعا  منهم،  ال�صغار  خا�صة  الأطفال، 

على التعبير اللغوي والكالم المنطوق، ف�صال عن م�صاكل كبيرة 

في قدرتهم على اآليات ال�صبط فيما يتعلق باإخراج الف�صالت، 

خا�ّصة اأعرا�س البلل ال�صريري.

غياب الأب والمدر�سة  ل يحيا الأطفال خا�ّصة في بيئاتنا 

بل  منف�صلة  فردانية  كــذوات  الإ�صالمية  العربية/  الثقافية 

مرورا  بالأ�صرة  يبداأ  عام،  جمعي  �صياق  في  اأ�صا�صّي  كعن�صر 

بالعائلة الممتّدة و�صول اإلى المدر�صة والمجتمع. لقد اأجبرت 

ظروف التهجير الممنهج وانطالق العمليات الحربية ماليين 

ال�صوريين على ترك ديارهم وهذا ما اأّدى اإلى ن�صوء حالة من 

التفتت العائلي والأ�صري، زادت عليه ظروٌف اقت�صادية بالغة 

في ال�صوء. اأغلب ما يلفت النظر في ذلك هي ظاهرة »اأطفال 

لمئات  الق�صري  الغياب  حــالت  بها  ت�صببت  التي  اآبــاء«  بال 

الآلف من اأرباب الأ�صر ولأ�صباب �صّتى منها القتل والعتقال 

والختفاء، اأو اللتحاق ب�صفوف الكتائب المقاتلة. غياب الأب 

الغياب  هذا  يتركها  التي  ال�صلبية  التداعيات  من  يعني جملة 

متمثلة بفقدان الإح�صا�س بالمعيل الآمن الذي ل يقّدم حماية 

واقعية وافترا�صية رمزية فح�صب، بل يقدم نماذج »تعليمية« 

واليافعين على  الأطفال  لنمو  ذات طابع اجتماعي مهم جدا 

حد �صواء.

واإجتماعية  اأ�صرية  باأزمات  فقط  ينبىء  ل  الآبــاء  فغياب 

هذه  الأطــفــال.  عند  حــاّدة  نف�صية  وكدمات  بر�صو�س  ولكن 

الجتماعي  التنظيم  ذلك  غياب  �صعوبتها  من  يزيد  الظاهرة 

نموهم  ويدعم  يوميا  ناظما  لالأطفال  يكفل  ــذي  وال الأمثل 

المدر�صة. فظروف  اإنها  اأي�صا:  وال�صلوكي  والإنفعالي  العقلي 

الحرب والق�صف اليومي والمعارك الدائرة وا�صتهداف قوات 

النظام للمدار�س في المناطق الخارجة عن �صيطرته اأجبرت 

اآلف الأطفال على عدم اللتحاق بمدار�صهم. يخبر العديد من 

اأكثر ما يوؤلمهم هو الغياب الكلي  باأّن  الأهالي ممن التقيتهم 

اأو الجزئي للدوام المدر�صي، فاأطفالهم باتوا تحت رحمة فراغ 

قاتل، ل يعرفون ماذا �صيفعلون بالوقت، في ظل عدم وجود 

في  الظروف  متعددة.  لأ�صباب  هادفة  لن�صاطات  اإمكانية  اأية 

موؤ�صرات  وجــود  مع  حــال،  باأف�صل  تكن  لم  اللجوء  مخيمات 

على تقدم ب�صيط في الفترة الأخيرة، فهناك جهود تم بذلها 

في بع�س اأماكن وجود الالجئيين ال�صوريين في تركيا والأردن 

�صمحت لبع�س الأطفال بالإلتحاق بالمدار�س اأو ب�صكل تعليمي 

ما، ح�صب الظروف وما ت�صمح، اإل اأن ن�صبة هوؤلء الأطفال المحظوظين تظل قليلة جدا بالمقارنة مع اأولئك الذين 

ظلوا بال تعليم. 

اأطفال „كبروا قبل اأوانهم“  لقد اأخذت ظروف العنف والحرب بح�صار عدد كبير من الأطفال في �صلوكهم اليومي 

ون�صاطهم العقلي والعاطفي. غالبا ما يخبر الأهل باأن اأطفالهم قد „كبروا قبل اأوانهم“ واأ�صبحوا يتحّدثون بكلمات 

تعك�س واقع الحرب وتفا�صيلها في �صلوكاتهم اليومية. فر�صوماتهم اأ�صبحت م�صكونة بالدبابات والطائرات والجنود 

وطلقات النار والجرحى والدماء وال�صالح بكافة اأ�صكاله. اأما األعابهم اليومية فتدور على »اإعادة تمثيالت« ما عاي�صوه 

من اأهوال وما �صاهدوه من دمار وقتل. كل ذلك ي�صير اإلى تراجع كبير في وظائف النتباه والذاكرة، بالإ�صافة اإلى 

تركيز �صعوري ول �صعوري على جوانب محدّدة من التجارب النف�صية ال�صيئة. ف�صال عن تلك الأنباء الأ�صواأ، التي 

ت�صير اإلى اأّن بع�س الأطفال واليافعين ال�صوريين تعّين عليهم خو�س »حرب الكبار« فعلّيا، وذلك عبر تجنيدهم ب�صكل 

اإجباري واإرغامهم على تقديم م�صاعدات مختلفة لالأطراف المتحاربة (يت�صاوى في ذلك بع�س الإجراءات التي يقوم 

بها النظام في المدار�س الخا�صعة ل�صيطرته وبع�س الجماعات 

الجهادية كداع�س وجبهة الن�صرة). 

ل يمكن التكّهن بالتداعيات المحتملة للتجارب الّر�صية التي 

اختبرها هذا الجيل من الأطفال واليافعين في �صوريا، اإذ اأّن 

ظروف الحرب والعنف والتهجير واللجوء والح�صار والنق�صان 

ظواهَر  عن  عدا  قائمة.  تزل  لّما  والغذاء  الطبابة  في  الحاد 

الأطفال  تلك  مجتمعات  اإلى  تت�صّرب  بداأت  موؤذية  اجتماعية 

المحّطمة الآخذة بالتّفتت، كالفقر والعمل والزواج المبّكر. لكّن 

يمكننا قيا�صا على تجارب �صعوب ومجتمعات اأخرى (فيتنام، 

البو�صنة واأفغان�صتان وفل�صطين على �صبيل المثال) النظر اإلى 

ماآلت هذا العنف ب�صيء من القلق والحيطة. التراث النف�صي 

والطبي  ـ النف�صي المخت�س بال�صّدمات والر�صو�س النف�صية 

الزيادة  اإلى  بالإ�صافة  الم�صلّحة،  والّنزاعات  للحروب  التالية 

الكبيرة في معارفنا حول اآليات عمل الدماغ والجملة الع�صبية 

عمليات  على  واأثرها  النف�صية  وال�صغوط  ال�صّدة  اأوقــات  في 

ال�صّحة  باأّن  لل�ّصك  مجال  يدع  ل  بما  تَظهر  المختلفة،  النمو 

النف�صية لجيل كامل من الأطفال واقٌع في خطر وا�صح. 

لو نظرنا اإلى المو�صوع بتفّح�س اأعمق �صنجد بكل قلق باأّن 

اأو  هذا الجيل الذي اختبر تفا�صيل العنف قد يحمل بدرجة 

باأخرى بذورا جديدة لمعاودة ممار�صة العنف في دورة جهّنمية 

قد ل تنتهي فيما لو ا�صتمرت الأمور على ما هي عليه الآن، 

دون وجود بوادر لأمل ما باديا في الأفق، وفي غياب خدمات 

الأوقات  في هذه  وعائالتهم  الأطفال  هوؤلء  ت�صاعد  اأ�صا�صية 

المحلّي  ومجتمعه  الجيل  هذا  تاأهيل  على  وتقوم  الحرجة، 

�صّحيا، بدنّيا ونف�صيا.

في هذا العالم الُمَعولم والذي بات على م�صافات واحدة من حيث الح�صول على المعلومات تتجّدد الحاجة اإلى 

تدّخل دولي حا�صم لوقف تدهور الأو�صاع في ذلك البلد الموغل في الح�صارة وذلك عبر اإجبار نظام الدكتاتور ب�صار 

الأ�صد، اأ�صل البالء، على ترك ال�صلطة وم�صاعدة ال�صوريين وممثليهم الحقيقيين على تحديد م�صتقبلهم وم�صتقبل 

اأبنائهم بعيدا عن ثقافة الإرهاب والت�صلّط وال�صتبداد. هذه م�صوؤولية دولية قبل اأن تكون م�صوؤولية �صورية، هذا فيما 

لو اأراد هذا العالم اأن يفتتح عهدا ل يموت فيه الأطفال من الجوع والعنف والحرمان، فيما �صا�صته يتفّرجون ببالدة. 

فلنفعل �صيئا لإنقاذ اأطفال �صوريا، الآن ولي�س غدا.

  جمال خليل �سبيح   فل�صطيني ــ �صوري من مواليد دم�صق، اأخ�صائي وباحث في علم النف�س.

الروابط: 

	 UNICEF’s latest reports on the status of children in Syria:  

 http://www.unicef.org/media/media_74238.html 

 Other UNICEF reports on the subject are available at: 

 http://www.unicef.org/arabic/infobycountry/syria_38412.html

 A study on the effects of war on children in Palestine:

 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140- 

 6736%2802%2908709-3/fulltext

 And for children in Bosnia:

 http://pediatrics.aappublications.org/content/100/5/873.short

 † http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/1097- 

 0355%28200101/04%2922:1%3C201::AID-IMHJ8%3E3.0.CO;2-9/ 

 abstract;jsessionid=C5173F2E7A097BA08070DCAF38B288C7. 

 f02t04?deniedAccessCustomisedMessage=&userIs 

 Authenticated=false

 Also see research by the Child Trauma Academy: 

 http://childtrauma.org/cta-library/brain-dev-neuroscience/
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المخرجة  اأفالم  اأحد  عنوان  هو  هذا  ي�صرخن“،  ل  البنات  „ُه�ْس، 

بوران ديراخ�صانِده. وقد ُعر�س هذا الفيلم في دور ال�صينما الإيرانية 

عام ٢٠13 وترك اأثرا عميقا في نفو�س الكثيرين. وهو يحكي ق�صة 

وتفتر�س  عر�صها.  يوم  في  البناية  بواب  قتلت  �صيرين  ا�صمها  فتاة 

لكّن  الفتاة،  ابتزاز  يريد  كان  البواب  ذلك  اأن  البداية  في  ال�صرطة 

�صيرين ما لبثت اأن روت ق�ّصة ا�صتغاللها الجن�صي الطويلة التي بداأت 

منذ طفولتها المبّكرة والتي حملت اأعباءها وحدها وب�صمت دون اأن 

تجد من تُف�صي اإليه باأ�صرارها. واأنها بمجّرد اأن لحظت اأّنه ينوي 

ال�صروع في ال�صتغالل الجن�صي لإحدى الفتيات ال�صغيرات فقدت 

ال�صيطرة على نف�صها وقامت بقتله.

وقد حاز فيلم »ُه�ْس، البنات ل ي�صرخن« على عدد من الجوائز 

الإيرانية والعالمية. لكّنه جوبه بنقد لذع اأي�صا. فمن ناحية اعتر�س 

الموالون للدولة باأن الفيلم يعك�س �صورة حالكة عن المجتمع الإيراني 

ونظامه الق�صائي. ومن ناحية اأخرى اعتر�صت النا�صطات الن�صويات 

على الفيلم بحّجة اأّنه يّتهم الأمهات العامالت باإهمال اأطفالهن وهو 

بهذا ي�صع جزءا من ذنب ال�صتغالل الجن�صي على عاتقهّن ولو ب�صكل 

غير مبا�صر. كما اأن تلك النا�صطات الن�صويات لم يكّن را�صيات لأن 

الفيلم ل يعالج العنف الجن�صي داخل العائلة. 

اأّل  ورغم كل ما يمكن توجيهه من نقد للفيلم، فاإن على المرء 

الجن�صي لالأطفال في  ا�صتطاع طرح مو�صوع ال�صتغالل  اأّنه  ين�صى 

قلب المجتمع. وهو ما كان يبدو م�صتحيال من قبل. فقد بداأ النا�س 

العادّيون يناق�صونه في ال�صارع ولم يعد حبي�صا في دائرة الأخ�صائيين 

النف�صانيين والقانونيين.

يو�ّصح الفيلم ب�صكل جّيد ال�صبب في اأن ال�صتغالل الجن�صي قد 

يظّل م�صتورا ل�صنوات طوال دون اأن يخ�صع الجاني للعدالة. فالكثير 

الف�صيحة  من  خوفا  ال�صمت  وعائالتهم  هم  يف�ّصلون  �صحاياه  من 

وحفاظا على �صمعة العائلة الطّيبة ومركزها الجتماعي.

»ال�صتغالل  يعني  ونتائجه  لــالأطــفــال  الجن�سي  ال�ستغالل 

مع  جن�صي  بعمل  را�صدون  اأ�صخا�س  يقوم  اأن  لالأطفال«  الجن�صي 

الأطفال اأو اأمامهم. حيث ي�صتغّل الجاني ال�صلطة التي يمنحه اإياها 

�صلوك  على  الطفل  ليجبر  ال�صّن  ب�صبب  والعقلي  الج�صدي  تفّوقه 

جن�صي يثير غرائز الجاني وي�صبعها. ول يعني ال�صتغالل الجن�صي 

بال�صرورة الغت�صاب، اإذ اأّنه يت�صّمن التقبيل واللم�س واإجبار الطفل 

اأجل  من  الطفل  اإ�صتغالل  اأو  اإباحّية  و�صور  اأفــالم  م�صاهدة  على 

ت�صوير هذه الأفالم وال�صور. 

في معظم الحالت ل يكون الجناة غرباء بالن�صبة للطفل. فهم 

قد يكونون اأفرادا من عائلته اأو ينتمون اإلى دائرة اأ�صدقاء العائلة اأو 

ممن يعملون في مدر�صته. اأي اأّنهم غالبا مّمن يثق بهم الطفل ومن 

الموّكلين بالعناية به وم�صاعدته. وهم ي�صتغلّون هذا الموقع للتقّرب 

اإليه اأو تقريبه منهم.

ي�صّبب ال�صتغالل الجن�صي اأذى نف�صيا وج�صديا �صديدين للطفل. 

كما اأن له اآثارا تبقى اإلى زمن طويل جدا. ويعاني �صحايا ال�صتغالل 

الجن�صي من الأطفال من م�صاعر الذنب والإح�صا�س بالعار والخجل 

ونوبات  والخوف  الذاتية  القيمة  بانعدام  وال�صعور  النف�س  واحتقار 

الكثير  في  ي�صتطيعون  ل  وهم  النعزالية.  اإلى  بالإ�صافة  الغ�صب 

الكالم  العزوف عن  ولهذا  معهم.  ما ح�صل  يرووا  اأن  الحالت  من 

الأطفال  اأن  كما  اأحــد.  ي�صّدقهم  اأّل  يخ�صون  فهم  كثيرة،  اأ�صباب 

اأن  وب�صرعة  باكرا  يتعلّمون  التقليدية  الثقافة  ذات  المجتمعات  في 

الحديث حول موا�صع معّينة من الج�صد هو اأمر ممنوع. وهذا النوع 

من التحريم بحد ذاته يقود اإلى ترّدد الطفل بالحديث حول ما ح�صل 

معه وخوفه من اأن يتم اإلقاء اللوم عليه ب�صبب ذلك الحديث.

طوال  �صنوات  يكافحوا  اأن  جن�صيا  الم�صتَغلّين  الأطفال  وعلى 

عواقب ذلك ال�صتغالل. وقد بّينت درا�صات الأخ�ّصائيين النف�صانّيين 

اإلى  يــوؤدي  الجن�صي  لال�صتغالل  النف�صية  النتائج  عالج  اإهمال  اأن 

الأطفال  هــوؤلء  يتحّول  وقد  اأطــول.  مّدة  وبقائها  خطورتها  تفاقم 

اأن الدرا�صات الميدانية في  اإلى جناة في الم�صتقبل. كما  اأنف�صهم 

اإيران بّينت اأن ُربع الموم�صات تقريبا هناك كّن �صحايا ال�صتغالل 

الجن�صي في �صّن الطفولة. وقد �صّدد النا�صطون في مجال حقوق 

الطفل على نقطتين في هذا الخ�صو�س. الأولى هي �صرورة توعية 

بها.  اللــتــزام  الآخــريــن  على  التي  والــحــدود  الجن�س  حــول  الطفل 

اأن  وعلى  ج�صده  حماية  على  وتدريبه  بنف�صه  الطفل  ثقة  وتعزيز 

I لي�ش من الي�سير التحّدث حول ال�ستغالل الجن�سي لالأطفال في اأي بلد كان. لكّن ذلك المو�سوع ظّل 

حتى اأعوام قليلة ُيعتبر من المحّرمات في اإيران ب�سبب تقاليده الإ�سالمية والُعرف ال�سائد هناك. واإن كانت 

الموؤ�ّسرات تدّل على اأن المجتمع الإيراني قد بداأ منذ فترة يتجاوز ذلك التابو، اأو المحّرم، واأخذ يتناول 

هذا المو�سوع ال�سائك رغم �سعوباته. وتت�ساعف �سعوبة هذا العمل ب�سبب القوانين من ناحية والنظرة 

المت�سّككة التي تنظر بها الأجهزة الأمنية اإلى ن�ساطات المنّظمات غير الحكومية من ناحية اأخرى. 

    

هل اأزيل التابو؟

ا�ستغالل الأطفال جن�سيا كمو�سوع للنقا�ش العام في اإيران

PARISA TONEKABONI   پري�سا تنكابنى

 فتاة من بلدة الحراك بمحافظة درعا،

مخيم الزعتري بالأردن.
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بفّعالية  يمنع  اأن  ذلك  �صاأن  فمن  المنا�صب.  الوقت  في  „ل“  يقول 

حدوث ال�صتغالل الجن�صي.

الموؤ�ّصرات  بــادراك  ناحية  من  تتمّثل  فهي  الثانية  النقطة  اأما 

الأولى على حدوث ا�صتغالل جن�صي ثم طريقة تعامل الأهل مع ذلك. 

فكل التغّيرات الفجائية في �صلوك الطفل يجب اأن تُوؤخذ بجّدية. كاأن 

يميل الطفل فجاأة اإلى الإنعزالية اأو اأن يفقد التركيز اأو اأن يعود اإليه 

ال�صل�س البولي في الليل اأو عندما يبدي الطفل الخوف من المالم�صة 

الج�صدية. كل هذه الأعرا�س يمكن اأن تكون موؤ�ّصرات على حدوث 

ا�صتغالل جن�صي. وعندما يبداأ الطفل بتجّنب اأحد الأ�صخا�س الذين 

كانوا من المقّربين اإليه فيجب البحث عن �صبب ذلك. وعلى الأهل 

تاأمين جّو يبعث الثقة في الطفل ويجعله يتحّدث بحّرية عّما حدث 

المبّكر  فالكت�صاف  اإليه.  اتهام  اأي  توجيه  من  يخ�صى  اأن  دون  معه 

لحدوث ال�صتغالل الجن�صي يمكن اأن يمنع ال�صتمرار به ومن ثمة 

فداحة الأ�صرار الناجمة عنه. 

وال�صتعانة بالأخ�صائي النف�صي اأو المر�صد العائلي للوقاية من 

ال�صتغالل الجن�صي اأو للتعامل معه في حال ح�صوله قد ت�صاعد ل 

الطفل فح�صب، ولكن الأهل اأي�صا، لأن الكثيرين من الآباء والأّمهات 

الجن�س  حــول  اأطفالهم  مع  يتحّدثون  كيف  يعرفون  ل  اإيـــران  في 

ويجهلون العمر المنا�صب لذلك. ولكّن الموؤّكد هو اأّن الطريق لمنع 

ح�صول ال�صتغالل الجن�صي لالأطفال يمّر من ك�صر التابو الجتماعي 

الذي يحّرم تناوله في العلن ومناق�صته كم�صكلة اإجتماعية.

مما  الم�سوؤولين   اأفعال  وردود  للم�ساألة  الإعالمي  التناول 

يلفت النظر في الإعالم الناطق بالفار�صية في الفترة الأخيرة تناوله 

بكثافة لم�صاألة ال�صتغالل الجن�صي لالأطفال. ول يقت�صر ذلك على 

تخ�صع  ل  والتي  الخارج  في  بالفار�صية  الناطقة  الإعــالم  و�صائل 

لأية رقابة من قبل الحكومة الإيرانية كدويت�صه فيله  وبي بي �صي  

الفار�صية و�صوت اأميركا مثال، بل ي�صمل وكالت الأخبار وال�صحف 

اأمر اآخر جدير بالمالحظة  اأي�صا. ثمة  اإيران  التي تعمل من داخل 

بخ�صو�س ما ين�صره الإعالم في هذا المو�صوع وهي التقارير حول 

كلما  المق�صودة  البنات هي  كانت  فقد  الذكور.  ال�صبيان  اغت�صاب 

دار الحديث عن ال�صتغالل الجن�صي لالأطفال في الما�صي. ويعتقد 

الكثير من الخبراء اأن ال�صعوبة في تناول مو�صوع العنف الجن�صي 

الممار�س على ال�صبيان تعود اإلى اأ�صباب ثقافية ودينية. وعلى هذا 

الأ�صا�س يبدو اأن هذا التابو اأي�صا قد تم تجاوزه. 

اأثــارت انتباه الــراأي العام في الأ�صهر  اأكثر الق�صايا التي  اإحدى 

الإبتدائية في  ال�صبيان  اأحد مدار�س  كانت ق�صّية مراقب  الما�صية 

طهران والذي اّتهم بال�صتغالل الجن�صي لأحد التالميذ في اأيار/ مايو 

هذا العام وُقب�س عليه اإثر ذلك. وكان والدا التلميذ قد لحظا التغّير 

الحا�صل في �صلوك اإبنهما وفاتحاه بذلك ليكت�صفا تعّر�صه لال�صتغالل 

الجن�صي فقاما برفع �صكوى لهذا ال�صبب. ولم يمّر الكثير من الوقت 

نف�صه.  الرجل  اأخــرى �صد  مماثلة من عائالت  �صكاوى  حّتى جاءت 

اأثبت الطّب ال�صرعي واقعة اغت�صاب �صتة من هوؤلء التالميذ  وقد 

حتى الآن. وقد اأّجل القا�صي المحاكمة ب�صبب ا�صتمرار قدوم �صكاوى 

جديدة ولم ي�صتطع الطب ال�صرعي فح�س كل الحالت بعُد. 

الأ�صهر  فــي  الق�صية  هــذه  �صير  الإيــرانــي  الإعـــالم  تابع  وقــد 

اإلى  الطفل  نا�صطو حقوق  وّجهه  الذي  النقد  تناولوا  كما  الأخيرة. 

الم�صوؤولين. فوفق ما جاء في �صحيفة »�صهروند« الإيرانية كان عدد 

من التالميذ قد �صاهدوا المراقب وهو ي�صتغل زميلهم جن�صّيا لكّنهم 

لم يفهموا تماما ما الذي يفعله، وظّنوا اأّنه يعاقبه ج�صديا. ولو كان 

لديهم قدٌر كاٍف من المعرفة بهذا الأمر لأدركوا خطورة الموقف، 

اأو اأنه لي�س موقفا عادّيا على الأقل. وقد كان من �صاأن ذلك اأن يقلّل 

عدد ال�صحايا من زمالئهم على الأغلب.

التربية  مادة  باإدخال  اأعــوام  منذ  الطفل  نا�صطو حقوق  يطالب 

يعتبرون  فهم  الإيرانية.  المدار�س  في  التعليم  منهاج  اإلى  الجن�صية 

اأن التوعية ون�صر المعرفة هي الخطوة الأولى على طريق مكافحة 

يوؤّكدون على  الأخ�ّصائيين  اأن  ورغم  لالأطفال.  الجن�صي  ال�صتغالل 

اأهمية التوعية الجن�صية في المدر�صة فاإن تطبيق ذلك �صعب جدا. 

التربية والتعليم  ال�صيد حميد ر�صا كافا�س مفّو�س وزارة  وقد كان 

ق�صية  حول  الإعــالم  اإلــى  يتحّدث  م�صوؤول  اأول  الثقافية  لل�صوؤون 

مراقب المدر�صة المذكور اأعاله. ففي مقابلة مع �صحيفة »�صهروند« 

اعتبر اأن التوعية الجن�صية هي واجب العائلة، وقال: „ل يمكن للمرء 

في اإيران اأن ين�صر كتبا تتناول موا�صيع لها عالقة بالجن�س ول اأن 

يدّر�صها للتالميذ ب�صكل مبا�صر. علينا اأن نجد طريقة لتوعية وتعليم 

اأهل التالميذ“. ول تكمن الم�صكلة براأيه في وزراة التربية والتعليم 

وتحّفظاتها ولكن فيما دعاه »الجو الجتماعي« في اإيران، دون اأن 

ي�صّمي اأية موؤ�ص�صة اأو �صخ�صية معّينة ترف�س تعليم التربية الجن�صية 

في المدار�س. لكن وزارة التربية والتعليم مازالت تبدو غير را�صية 

عما نُ�صر من اأخبار ال�صتغالل الجن�صي للتالميذ. وقد قيل لبع�س 

تلك  حول  لالإعالم  يتحدثوا  األ  عليهم  اأن  الأولد  هــوؤلء  عائالت 

الق�صية. وقد بّرر ال�صيد حميد ر�صا كافا�س ذلك ب�صرورة الحفاظ 

على »�صرف الأمة« وقال باأنه ل يرغب كاإيراني باأن ين�صر الإعالم 

الأجنبي تقارير عن حادثتين من هذا النوع تقعان في طهران.

ل تُن�صر اإح�صائيات دقيقة عن ال�صتغالل الجن�صي لالأطفال في 

اإيران. وت�صّنف هذه الحالت عادة تحت المفهوم العام »�صوء معاملة 

العقوبة  نوع  من  اإلى جانب حالت  ال�صفة  بهذه  وت�صّجل  الأطفال« 

الإعالمية  للتقارير  �صريعة  وبمراجعة  مثال.  لالأطفال  الج�صدية 

يمكن  الأخــيــرة  ال�صنوات  في  الطفل  حقوق  نا�صطي  وت�صريحات 

ال�صتنتاج الفوري اأن هذه الحوادث اأكثر بكثير من مجّرد „حادثتين 

في طهران“، كما يّدعي الم�صوؤول المذكور.

اإن ردور اأفعال الم�صوؤولين على هذه الق�صية الأخيرة و�صمتهم 

اأو محاولتهم للتقليل من �صاأن وخطورة الم�صاألة تعطي اإنطباعا باأن 

م�صكلة ال�صتغالل الجن�صي لالأطفال ل تُوؤخذ بجدية في الموؤ�ص�صات 

الر�صمية اأو حّتى اأن ثمة محاولت لإبقائها قيد الكتمان.

كان  »ميل متبادل«   تعبير  ب�سبب  اجتماعية  موجة غ�سب 

مظفر الفندي رئي�س الجمعية الوطنية لحقوق الطفل اأحد الم�صوؤولين 

المدر�صة الذي  راأيهم في ق�صية مراقب  اأعلنوا عن  الذين  القالئل 

وذلك  العام،  الــراأي  م�صاعر  بذلك  مثيرا  جن�صيا  التالميذ  ا�صتغل 

عندما قال لوكالة الأنباء »اإيلنا« (ILNA) في بداية اآب/ اأغ�صط�س من 

هذا العام: „ل اأظن اأن كل حالت الغت�صاب تلك وقعت بالعنف، بل 

كان هناك ميل متبادل في بع�صها". وقد اأثار هذا الت�صريح موجة 

الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  م�صتخدمي  لدى  الأفعال  ردود  من 

اأو عن  الكثير من الإيرانيين عن غ�صبهم  في الإنترنت، حيث عّبر 

ده�صتهم. واأحد اأ�صباب هذه الده�صة اأن تلك الكلمات تُقال في بلد 

تُعتبر فيه المثلية الجن�صية جريمة تعاقب بق�صوة. اأما الغ�صب ف�صببه 

اإلقاء الذنب على اأطفال في المدر�صة الإبتدائية. فهذه الت�صريحات 

الغت�صاب  �صحايا  من  لالأطفال  الم�صوؤولية  تحميل  اإلى  تــوؤّدي  ل 

من  تعاني  اأخــرى  عائالت  تمنع  قد  ولكّنها  فح�صب،  ولعائالتهم 

الم�صكلة نف�صها من اأن تتحّدث عما يحدث لأطفالها من ا�صتغالل 

اإلى ذلك  اأ�صف  العدالة.  اإلى  الجناة  اأن تحاول تقديم  جن�صي ومن 

اأن النف�صانّيين والحقوقّيين متفقون على اأن وجود ميل جن�صي يبدو 

متجاوزا الحد الطبيعي لدى الطفل تجاه البالغين في ظل ظروف 

معينة واأ�صباب خا�صة ل ي�صمح لنا بت�صمية ذلك »قبول« من الطفل، 

لأنه في ذلك ال�صن ل يدرك المعنى الحقيقي للعالقة الجن�صية ول 

يعرف نتائجها البعيدة. ولذلك تُعتبر هذه العالقات ا�صتغالل جن�صّيا 

والبالغون هم الم�صوؤولون عن ارتكابه.

رغم اأّنه لي�س من ال�صهل العثور على ما هو اإيجابي في حادثة 

الذي  الق�صية  بتلك  الجديد  الوعي  هذا  اأن  اإّل  المدر�صة،  مراقب 

التالميذ  اأبدتها عائالت  التي  �صهده المجتمع والإعالم وال�صجاعة 

باأّل تت�صّتر على ال�صتغالل الجن�صي لأطفالها، كل ذلك يبعث على 

الأمل. وقد اأ�صبحت هذه الح�صا�صية النامية لدى المجتمع الإيراني 

ويبدو  ملمو�صا.  اأمــرا  لالأطفال  الجن�صي  ال�صتغالل  مو�صوع  تجاه 

اأن ق�صما من ذلك المجتمع على الأقل يريد مواجهة هذه الم�صاألة 

واإيجاد حل لها. لكّن ثمة فرقا كبيرا بين موقف الموؤ�ص�صات الر�صمية 

والمنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع الم�صكلة. 

المنظمات غير الحكومية والأجهزة الأمنية  اإن المنظمات 

غير الحكومية والعاملين الجتماعيين والنا�صطين في مجال حقوق 

الطفل هم من يقومون ب�صكل اأ�صا�صي بالهتمام ب�صحايا ال�صتغالل 

الجن�صي لالأطفال ومحاولة منع حدوثه. ورغم اأن الحكومة اعترفت 

للتعامل  المخ�ّص�صة  المرافق  بع�س  واأ�ّص�صت  الم�صكلة  هذه  بوجود 

مع م�صكالت الأطفال عموما وذلك منذ عام 1٩٩٩ فاإنها لم ت�صتطع 

اأن توؤّمن لالأطفال الذين تعّر�صوا لال�صتغالل جّوا اآمنا وقادرا على 

اأولئك  بع�س  باأن  تفيد  التقارير  بع�س  اإن  بل  الثقة.  فيهم  يبعث  اأن 

الأطفال المقيمين في مالجئ الجمعيات الخيرية يهربون منها لأنهم 

يتعّر�صون هناك اأي�صا لال�صتغالل نف�صه.

الأطــفــال  على  عملها  فــي  الحكومية  غير  المنظمات  وتــرّكــز 

المنحدرين من اأ�صر فقيرة كالأطفال العاملين مثال. وتتمّثل الم�صكلة 

من خالل  التمويل  تاأمين  في  المنظمات  هذه  تعانيها  التي  الكبرى 

تبرعات المواطنين. وي�صاعف من �صعوبة هذه الم�صكلة ال�صك الذي 

تواجه به اأجهزة الأمن الإيرانية عملها. فالمنظمات غير الحكومية 

ترف�س مثال اأية تبرعات مالية اأجنبية خوفا من اتهامها „بالعمالة للدول 

الأجنبية“ وممار�صة ن�صاطات م�صادة للثورة وهو ما عانت منه في 

الما�صي. فبالن�صبة لالأجهزة الأمنية تُعتبر حتى المقابالت ال�صحفية 

التي تجري في الخارج والتي يتم فيها التطّرق للم�صاكل الجتماعية 

وتوجيه النقد لطريقة عمل الحكومة „دعاية �صد الحكومة“ وجريمة 

يجب معاقبتها ب�صّدة. وقد تم فعال اإدانة و�صجن بع�س النا�صطين في 

الأخيرة لأ�صباب  ال�صنوات  الطفل في  اأجل حقوق  العمل من  مجال 

م�صابهة. ولي�س �صعبا اأن نفهم الح�صا�صية المفرطة التي تواجه بها 

موؤ�ص�صات الدولة الر�صمية ن�صاطات المنظمات غير  الحكومية في 

اإلى  يوؤدي  التطّرق للم�صاكل الجتماعية  اأن  اإذ  المجال الجتماعي، 

نقد عمل الحكومة والقوانين التي ت�صتند اإليها. هذا من ناحية. ومن 

اإ�صعاف مركزها في  الحكومية من  ال�صلطات  اأخرى تخ�صى  ناحية 

المجتمع وفقدان ال�صيطرة على القطاع الجتماعي. ولهذا ال�صبب 

فاإن الح�صول على ترخي�س بهدف تاأ�صي�س منظمة غير حكومية في 

اإيران هي عملية �صاقة ومعقدة وطويلة. 

هناك  ال�سارية   والقوانين  لالأطفال  الجن�سي  ال�ستغالل 

فرق جوهري ما بين ت�صور النا�صطين من اأجل حقوق الطفل وبين 

القوانين ال�صارية في اإيران. فالقانون الإيراني ي�صمح لالإناث في �صن 

الثالثة ع�صرة وللذكور في �صن الخام�صة ع�صرة بالزواج. بل وحتى في 

�صن اأقل اإذا طلب الأب ذلك ر�صميا اأمام المحكمة ووافق القا�صي. 

اأن هذه القوانين تعار�س تماما حقوق الطفل  لكن النا�صطين يرون 

بل اإنها ترّخ�س ا�صتغالله الجن�صي. لأن الطفل في هذه الحالت ل 

الإيرانية من  الزواج. الحكومة  واٍع وحّر بعقد  اتخاذ قرار  ي�صتطيع 

جهتها تعتبر تلك القوانين مطابقة لل�صريعة وتمنع توجيه اأي نقد لها.

وح�صب الإح�صائيات الإيرانية الر�صمية فقد تم تزويج ٢٩٫٠٠٠ 

من الفتيات ما بين �صن العا�صرة والرابعة ع�صرة و 15٠٠ تحت �صن 

العا�صرة فقط في ال�صهور الت�صعة الأخيرة من العام الما�صي. وهذه 

الأرقام هي مجّرد جزء من الرقم الحقيقي، اإذ اأنها تُغفل الزيجات 

التي ل يتم ت�صجيلها ر�صميا، وهو ما يحدث عادة في بع�س المناطق 

والأقاليم الإيرانية حيث تجري زيجات تقليدية دون ت�صجيل ح�صب 

العرف الجاري. وعدد الأطفال الذين يتم تزويجهم ق�صرا كل عام 

اأعلى بكثير في الواقع.

والو�صطى  العليا  وال�صرائح  الطبقات  في  الزواج  �صن  اأن  ورغم 

اأن تزويج  اإّل  من المجتمع الإيراني قد ارتفع منذ �صنوات عديدة، 

البنات ال�صغيرات ما زال طريقة تتبعها العائالت الفقيرة لتخفيف 

اأعبائها المالية. .

مع  المن�صجمة  القوانين  وغياب  الجتماعي  الظلم  فاإن  وهكذا 

والتي  الطفل  لحقوق  الدولية  والعهدة  الحديثة  الدولية  المعايير 

�صادقت عليها الأمم المتحدة والتي تحّدد �صّنا اأدنى للزواج، كل ذلك 

اأّدى اإلى جعل ال�صتغالل الجن�صي لالأطفال يتمّتع بال�صرعية الر�صمية.

اإن تغيير هذه القوانين �صيحتاج اإلى �صنوات كثيرة على الأغلب. 

لكن هذه الحقيقة بالذات ت�صع اأمام نا�صطي حقوق الطفل مهمة ملّحة 

اأهمية  الأطفال  زواج  لخطورة  المجتمع  توعية  م�صاألة  يولوا  اأن  هي 

ت�صاوي اأهمية التوعية بخ�صو�س م�صاألة ال�صتغالل الجن�صي للطفل.

  پري�سا تنكابنى    كاتبة و�صحفية تقيم في مدينة دو�صبورغ.

ترجمة: ح�صين �صاوي�س
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حد ذاته. فكون الدين في حد ذاته هو الم�صوؤول عن تلك الأزمة، 

ال�صيا�صية  الأو�صاع  بم�صوؤولية  الأقل ترجيحا مقارنة  هو الحتمال 

والقت�صادية في العالم الإ�صالمي عنها وعن تراجع الحياة الدينية 

عليهم  يطلق  من  بين  اختالف  اأبرز  ذكرنا  قد  نكون  وبذلك  اأي�صا. 

جميع  اأن  يرون  الإ�صالم  فمنتقدو  ومعار�صوهم.  الإ�صالم  منتقدو 

الم�صكالت ذات ال�صلة بالإ�صالم والم�صلمين تُعَزى في الأ�صا�س اإلى 

ذلك الدين الذي اأر�صى محمد قواعده في �صبه الجزيرة العربية في 

الفترة بين عامي ٦1٠ و ٦3٢ واإلى �صوء بنيته الأ�صا�صية. 

اإل اأنه يجوز لنا اأن نفتر�س اأن هذا الراأي قد �صمح بكل �صذاجة 

العلوم  يتعيَّن علينا درا�صة  باأن ت�صلله. ول  الموحد  الإ�صالم  لفكرة 

الإ�صالمية لتو�صيح تلك الم�صاألة. فالإ�صالم كدين ل يقل تنوعا عن 

الم�صيحية فنجد على �صبيل المثال اأن ثمة عدد قليل من القوا�صم 

الألمان  والكاثوليك  الأمريكيين  الإنجيليين  بين  يجمع  الم�صتركة 

والإ�صالم  ال�صعودية  الوهابية  بين  اأي�صا  الحال  وهو  المعتدلين، 

من  كثير  وفي  الدينية.  ومعتقداتهم  ال�صيعة  اأو  المغربي  ال�صوفي 

الواحدة،  الدولة  حــدود  داخــل  حتى  الفوارق،  تلك  تعظم  الأحيان 

بحيث ل يمكن تجاوزها. فنجد اأن الكمالّي والعلوّي والكردّي وال�صنّي 

جميعهم من الم�صلمين الأتراك، ولكّن �صدة اختالف اأيديولوجياتهم 

يهدد المنطقة على الدوام بخطر ن�صوب ال�صراعات. 

واإن الذين ينكرون وجود تلك الفوارق بين الم�صلمين ين�صبون اإلى 

الإ�صالم قوة �صحرية، باأنه هو الدين الأوحد في العالم الذي بقي في 

ال�صا�صعة  الم�صاحات الجغرافية  يتغير عبر  جوهره على حاله ولم 

اأو خالل التقاءه ب�صتى الأديان الأخرى اأو حتى على مر 14٠٠ عام. 

اأوهــام  من  وهم  هو  لالإ�صالم  الذاتية  الهوية  حول  الحديث  ولكن 

فهوؤلء  �صواء.  على حد  الإ�صالميين  والأ�صوليين  الإ�صالم  منتقدي 

واأنه  لالإ�صالم  وحيدة �صحيحة  �صورة  �صوى  يوجد  ل  اأنه  يعتقدون 

ينبغي اإعادة اكت�صافها ون�صرها من اأجل الق�صاء على الف�صاد وال�صر 

في العالم الإ�صالمي. واإن مثل هذا التفكير يختزل الواقع المعقد 

في العالم الإ�صالمي في �صيغة ب�صيطة، ويفتح الطريق اأمام اإ�صقاط 

النظر عن  اإليه بغ�س  الم�صكالت على الإ�صالم ون�صبها  اأنواع  كافة 

هذا  جاذبية  وراء  ال�صبب  هو  بالتحديد  وهذا  وم�صدرها.  منبعها 

التفكير الخادعة وقوة اإقناعه ال�صطحية. 

�سرورة التدقيق والتمعن  ولكّن هذه التعميمات ل ت�صاعدنا بكل 

اأ�صف، ول تفيدنا ب�صيء. فاإن التعامل مع الإرهاب الإ�صالمي يتطلب 

نهجا مختلفا تماما عن ت�صكيل معازل داخل اأحياء المهاجرين وما 

ي�صاحبه من تراجع في عملية الندماج. حيث اأن جذور كال المجالين 

الإ�صكاليين ل تعود اإلى الإ�صالم كدين في حد ذاته. لو كان الأمر 

كذلك، لكان جميع الم�صلمين اإرهابيين محتملين وغير قادرين على 

الندماج في المجتمع، وهو من الوا�صح لي�س الحال. اإذ اأن الإرهاب 

الإ�صالمي هو في الواقع م�صكلة �صيا�صية في المقام الأول، �صاأنه في 

ذلك �صاأن اأي اإرهاب اآخر؛ اأما تراجع الرغبة في الندماج والتكامل 

فهو م�صكلة اجتماعية. ويتجلى لنا ذلك بو�صوح من خالل الأمثلة 

الم�صادة: فنجد على �صبيل المثال اأن الطبيب الإيراني اأو المفكر 

من  الرغم  على  ب�صهولة،  المجتمع  في  يندمجان  التركي  الي�صاري 

كونهما ل يقالن اإ�صالما عن اآباء اأطفال الغيتو في حي نويكولن ممن 

ينتمون اإلى مخيمات الالجئين الفل�صطينيين اأو اإلى قرى الفالحين 

في الأنا�صول. والأمر نف�صه ينطبق على الإرهاب. فنجد اأن مهاجمي 

مقارنة  الخارجية،  الناحية  من  اندماجا  اأف�صل  كانوا  �صبتمبر   11

بمعظم الم�صلمين ممن يقطنون في اأحياء اإ�صكالية بمدننا. فقد كان 

هوؤلء المهاجمون من المثقفين ودر�صوا وتحدثوا اللغتين الألمانية 

والإنجليزية، كما كانوا ينتمون اإلى خلفيات اأ�صرية جيدة. ولم تكن 

لديهم اأية قوا�صم م�صتركة مع تجار المخدرات من اللبنانيين على 

الإ�صالمي  الإرهاب  اندلع  ذلك حقيقة  اإلى  يُ�صاف  المثال.  �صبيل 

داخل العالم الإ�صالمي في المقام الأول في العراق واأفغان�صتان في 

الوقت الراهن وفي الجزائر اإبان الت�صعينات على وجه الخ�صو�س. 

الغالبية العظمى من �صحايا هذا الإرهاب من الم�صلمين.  اأن  كما 

�صيا�صية  ب�صراعات  يتعلق  الإرهــاب  اأن هذا  تو�صح  الحقائق  فتلك 

داخل حدود الإ�صالم، ولي�س بو�صع دين اإ�صالمي موحد، في مواجهة 

جميع الملحدين، كما يفتر�س في كثير من الأحيان.

تُقَرن  التي  الم�صكالت  الهائل من  الكم  لهذا  نظرا  المراآة   تاأثير 

بالإ�صالم، واإن كان من الناحية الظاهرية على الأقل، فاإنه لي�س من 

الم�صتغرب اأن يوفر هو من جانبه �صاحة اإ�صقاط �صهلة المنال. ولكن 

الدوافع الحقيقة وراء مثل هذه الإ�صقاطات تكمن على الأرجح على 

جانبنا اأكثر منها على جانب الإ�صالم. وهو لي�س اأمرا مفاجئا. فنحن 

ل ي�صعنا اإدراك حدة النقا�س العام، اإل اإذا ما ا�صتوعبنا اأنها تتعلق بنا 

وبمفهومنا الذاتي اأول وقبل اأي �صيء، حتى واإن تطرق النقا�س العام 

اإلى اإحدى الثقافات الأجنبية من الناحية الظاهرية. 

ولهذا الغر�س نحن بحاجة اإلى مراآة. فبدونها ل يت�صنى لنا اأن 

نرى اأنف�صنا في ال�صياق الثقافي من جميع الجهات، تماما مثلما يعجز 

المرء عن روؤية ج�صده بالكامل دون مراآة. وطالما ُوِجَدت مثل هذه 

المرايا، تلك التي تعك�س الذات الثقافية وت�صاعد على ا�صتك�صافها، 

فرن�صا  الما�صي  فــي  لألمانيا  بالن�صبة  لعبته  الــذي  الـــدور  وهــو 

وال�صيوعيون.  اليهود  اأي�صا  لعبه  كما  اأعدائها،  األد  وهما  واإنجلترا، 

ثقافتنا  من  جزءا  تج�صد  المرايا  تلك  جميع  فاإن  الحال،  وبطبيعة 

الذاتية وي�صوبها بالتالي عيب واحد: اإذا ما اأردنا على �صبيل المثال 

اأن  اأن نعرِّف هويتنا ب�صكل م�صتقل عن اليهودية، فاإنه يتعين علينا 

نحجب حقيقة انتماء اليهودية الدائم ‘اإلينا’ عبر العهد القديم وعبر 

الم�صاهمات اليهودية في الثقافة الألمانية. اأما الإ�صالم، فيبدو لنا 

د لنا من قبل منتقدي  بمثابة الطرف الآخر �صديد الختالف، اأو يُج�صَّ

نعزل  وحين  للغرب.  المطلق  النقي�س  باعتباره  الأقل  على  الإ�صالم 

اإلينا بهذا الأ�صلوب  يَُج�صد  ال�صلبي الذي  اأنف�صنا عن هذا الإ�صالم 

عمدا، نرى ثقافتنا نظيرا اإيجابيا ي�صهل علينا كثيرا التجان�س معه. 

حيث تتوارى م�صكالتنا في تلك ال�صورة المنعك�صة ب�صكل موؤقت، تلك 

الم�صكالت التي تتجلى لنا عادة بكل و�صوح.  

مثال „األمانيا تق�سي على نف�سها“  ويعد كتاب »األمانيا تق�صي 

على نف�صها« (Deutschland schafft sich ab) لتيلو �صاراتزين مثال 

ب�صكل  التركيز  و�صرف  الإ�صقاط  عملية  �صير  كيفية  على  ــارزا  ب

علم النف�س |  �صتيفان فايدنر: الإ�صالم كـ »كب�س فداء« معهد غوته | فكر وفن، عدد 1٠٢

I لقد اآن الأوان للتطلع من منظور �سيكولوجي على المناق�سات النفعالية التي ُتثار 

في الغرب حول الإ�سالم. فربما تحول الإ�سالم اإلى »كب�ش فداء« لآراء وم�ساعر لي�ست لها 

عالقة ُتذَكر به. ففي كثير من الأحيان ُيتهم منتقدو الإ�سالم بـ »الإ�سالموفوبيا« اأو ُرهاب 

الإ�سالم اأي الخوف غير العقالني منه. اإن التحفظات التي ُتثار �سد الإ�سالم اأحيانا ما تكون 

مبررة، وتطفو معها في اأحيان اأخرى مخاوف غير عقالنية، وفي المقال التالي نقتفي اأثر 

الحالتين وال�سبب وراء ا�ستخدام الإ�سالم كـ »كب�ش فداء« واأداة لمت�سا�ش لل�سواعق. 

    

االإ�سالم كـ »كب�س فداء«

الخلفيات الإيديولوجية وراء العداء لالإ�سالم في األمانيا

STEFAN WEIDNER  ستيفان فايدنر�

في الوقت الذي تتجه فيه الأو�صاط ال�صيا�صية (على الأقل 

اإلى تقلي�س حجم ق�صية الإ�صالم لنق�صام  األمانيا)  في 

جميع الأطراف ب�صاأنه، تميل و�صائل الإعالم اإلى ت�صخيم 

الملحة  الق�صايا  جدول  �صمن  واإدراجها  الق�صية  هذه 

اإلى نقل  اأنها ت�صعى  كما هي الحال مع تيلو �صاراتزين، 

النطباع باأنه لبد للمرء واأن يتخذ موقفا تجاه الإ�صالم 

اإن كان مهتما ولو جزئيا فقط بم�صلحة بالدنا، بل وربما 

بم�صلحة اأوروبا والغرب في الوقت نف�صه. ي�صُعب البت 

تلك  على  انفعالي  طابع  اإ�صفاء  كان  اإن  ما  م�صاألة  في 

الق�صية يعك�س احتياجا لدى المواطنين، اأم اإن كان هذا 

ولكّن  الإعــالم.  و�صائل  قبل  من  اأول  ثير 
ُ
اأ قد  الحتياج 

الحقيقة هي اأن معظم الألمان ل يت�صلون بالم�صلمين اإلى 

في اأ�صيق الحدود، ربما با�صتثناء ال�صراء من اآن لآخر من 

تجار الخ�صروات الأتراك، اأو ال�صفر لق�صاء اأجازة على 

�صواطئ جنوب البحر المتو�صط ذات الطابع الإ�صالمي، 

اأي اأنها تجارب ل يمكن اأن ينتج عنها في المجمل اأية 

اأ�صيق الحدود. وبمجرد ال�صتناد  اإل في  اأحكام �صلبية 

الإ�صالم  مع  البدائي  الطابع  ذات  المواجهات  هذه  اإلى 

في  تحمل  الأحكام  تلك  اأن  مرجحا  يبدو  والم�صلمين، 

طياتها العديد من الأوهام والإ�صقاطات. 

الأولى،  مراكز  الثالث  �صمن  الإ�صالم  وجود  ولكن 

ــة  والأزمـ الــمــنــاخ  تــحــول  ق�صيتي  مــع  جنب  اإلـــى  جنبا 

حقيقة  هو  العاجلة،  الق�صايا  قائمة  على  القت�صادية، 

معا  الم�صكالت  تلك  اجتماع  اأن  كما  الجدال.  تقبل  ل 

ال�صدفة،  قبيل  من  يكن  لم  الأولــى  مراكز  الثالث  في 

ل معا ثالوثا يكاد يكون كال�صيكيا: الطبيعة  بل اإنها تُ�صكِّ

تطراأ  التي  التغيير  عمليات  واإن  والثقافة.  والقت�صاد 

على تلك المجالت الثالثة يُنَظر اإليها باعتبارها دمارا 

محتمال وم�صدر تهديد للحياة. وعلى الرغم من اأن ما 

يُبدى لنا هو حاجة تلك المجالت الثالثة اإلى التدخل 

العاجل، اإل اأننا نعلم اأن معظم تلك المجالت ل ت�صهد 

فالحرب  الأحــداث.  من  تماما  تخلو  اأو  تُذكر،  اأحداثا 

في  بحما�س  ع�صكريا  ذ  وتُنفَّ واعدة  تبدو  الإ�صالم  على 

تُ�صفر  ل  نف�صه  الوقت  في  ولكنها  واأفغان�صتان.  العراق 

عن اأي تح�صن ملحوظ في الو�صع ال�صيا�صي، مما يحث 

المرء على الفترا�س باأن الأمر ل يتعلق في المقام الأول 

باإثبات القدرة  بالرغبة الفعلية في حل الم�صكالت، بل 

على الت�صرف واتخاذ الإجراءات. 

الو�صع  وين�صح  الــمــو�ــســوعــيــة  الإ�ـــســـالم  م�سكالت 

بالمزيد من الإحباط حين يُعَزى ال�صتياء من الإ�صالم 

ب�صاطة،  بكل  ذكــرهــا  يمكن  مو�صوعية  اأ�ــصــبــاب  اإلـــى 

تلك  فتتمثل  فح�صب.  �صيكولوجية  اأ�صباب  اإلــى  ولي�س 

عن  الخارجة  والهجرة  الإرهــاب  مخاطر  في  الأ�صباب 

ال�صيطرة وانعدام ال�صتقرار ال�صيا�صي في بع�س البلدان 

ال�صرق  نفط  على  اعتمادنا  عــن  ف�صال  الإ�ــصــالمــيــة، 

واأفغان�صتان،  الــعــراق  فــي  الــحــروب  واأخــيــرا  الأو�ــصــط 

اإلى  وي�صاف  الحال.  بطبيعة  الغرب  فيها  ت�صبب  والتي 

تراجع  منها  ثقافية،  اأخرى  ال�صيا�صية  الم�صكالت  تلك 

الإ�صالم من الناحية الالهوتية تراجعا يكاد يكون متفقا 

البارزين  الإ�صالحيين  المفكرين  بع�س  وعجز  عليه، 

اإنقاذه. عالوة على اأزمة الهوية التي يعاني منها العديد 

اإلى  الكثير من الأحيان  توؤدي في  الم�صلمين والتي  من 

الت�صدد العقائدي اإن لم يكن اإلى التطرف الديني. 

اأوهـــام ما من  ما ينطوي عليه نقد الإ�ــســالم من 

�صك اأن تلك الم�صكالت قائمة بالفعل. ولكنها ل ترتبط 

فلكل  البع�س،  بع�صها  مع  بال�صرورة  نف�صه  الوقت  في 

اأنه  كما  الأخــرى.  عن  تختلف  بها  خا�صة  طبيعة  منها 

اإلى دين الإ�صالم في  الب�صاطة  تُعزى بهذه  اأن  ل يمكن 
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مفاجئ عن اإحدى المجالت الإ�صكالية ذات ال�صلة بمفهومنا الذاتي 

وتوجيهه اإلى ق�صية مختلفة تماما، وهي في هذه الحالة »الإ�صالم«. 

ثير في كتاب �صاراتزين من نظريات، هناك جزء كبير ل 
ُ
فمن بين ما اأ

عالقة له بالإ�صالم. حيث طرح الكتاب عدة مزاعم رئي�صية، تفتر�س 

بالنفاذية  يت�صم  الألماني،  المجتمع  مثل  مجتمع  في  باأنه  اإحداها 

للنهو�س  عديدة  فر�صا  والمجتهدين  لالأذكياء  ويوفر  الجتماعية 

م، فاإن الطبقات ال�صفلى لبد واأن تت�صكل تدريجيا من قبل  والتقدُّ

الأغبياء وممن يفتقرون اإلى دافعية الإنجاز. وا�صتنادا اإلى راأي تيلو 

�صاراتزين الذي يفتر�س اأن الذكاء �صفة تُورَّث واأن الطبقات ال�صفلى 

الجتماعية  الرعاية  لكون  الأطفال  من  المزيد  اإنجاب  اإلى  تتجه 

تكافئ المواطنين على وفرة الإنجاب، فاإن هناك عوامل �صتتراجع 

الإنجاز والذكاء وكذا قدرة  الوقت، وهي دافعية  منطقيا مع مرور 

المواطنين على التناف�س. 

ولكن ما يدعو للتعجب هو كون كتاب �صاراتزين قد اتجه بالكاد 

ق بدل من ذلك ب�صكل  اإلى مناق�صة هذا الفترا�س الجوهري، وتطرَّ

متزايد اإلى الإ�صالم. وهو ما اأثار انطباعا في اإطار النقا�س العام 

باأن „ق�صاء“ األمانيا على نف�صها من عدمه يتعلق في المقام الأول 

بتعاملنا مع الم�صلمين، اأي مع خم�صة بالمائة من ال�صكان. في حين 

المذكورة  الم�صكالت  فاإن  نف�صه،  �صاراتزين  طرحه  لما  وفقا  اأنه 

النظم  على  والعتماد  المواليد  معدل  وارتفاع  الندماج  (نق�س 

الذكاء!) ل تنطبق فعليا �صوى  بينها نق�س  الجتماعية؛ ولي�س من 

على جزء �صئيل للغاية من تلك الن�صبة المئوية. 

يكن  لم  الكتاب،  يقروؤوا  لم  الذين  اأولئك  اإن  التنا�سي  حالة من 

حول  الدائر  النقا�س  في  م�صاهمة  باأنه  يفتر�صوا  واأن  اإل  اأمامهم 

اإلى و�صع النموذج  اأنه يهدف في حقيقة الأمر  الإ�صالم، في حين 

القائم لدولة الرفاه مو�صع ت�صاوؤل. يعد هذا الكتاب نموذجا مثاليا 

لدى  �صدى  يلقى  كونه  للنظر  والملفت  التنا�صي،  محاولة  على 

خ�صومه  لأن  وذلك  �صواء،  حد  على  �صاراتزين  ومعار�صي  موؤيدي 

ب�صبب  ولي�س  الإ�صالم،  من  موقفه  ب�صبب  الأ�صا�س  في  يهاجمونه 

كانت  النظريات  تلك  اإن  الرفاه.  دولة  حول  تاأثيرا  الأبعد  نظرياته 

لتملك ما يتطلبه الأمر لزعزعة مفهومنا الذاتي، بل وزعزعة نمط 

حياتنا المعتاد بالكامل. واإذا ما اختزلنا الكتاب في م�صاألة الجدل 

حول الإ�صالم، لترتب على ذلك التاأثير العك�صي التالي (وفقا لتاأثير 

المقام  في  يكمن  الذاتي  مفهومنا  تعزيز  اأعــاله):  المذكور  المراآة 

اأي  اأنف�صنا عن الإ�صالم وعن الوافدين الم�صلمين.  الأول في عزل 

اأن المخاطر المتاأ�صلة في �صورتنا الذاتية تُختََزل في م�صكالت مع 

المثيرة  الفعلية  الق�صية  اإلى  التطرق  يتم  والم�صلمين. ول  الإ�صالم 

البطالة  اإعانة  باإلغاء  �صاراتزين  مطالبة  في  تتمثل  والتي  للجدل، 

والإعانة الجتماعية. 

وبالتالي فاإنها ت�صلك طريقا مماثال لق�صيتي تحول المناخ والأزمة 

ه  المالية. حيث يُ�صَرف التركيز في النقا�س عن تلك الق�صايا ويوجَّ

اإلى م�صاكل اأخرى اأكثر اإحكاما من الناحية ال�صطحية واأكثر قابلية 

للحل، وتتمثل في هذه الحالة في تعاملنا مع الإ�صالم والم�صلمين، 

وذلك لأن اإيجاد حلول للم�صكالت الفعلية يبدو م�صتحيال على المدى 

الم�صادر  والإحباطات مختلفة  المخاوف  تن�صب  ثم  ومن  الق�صير. 

على اأقلية اجتماعية وفقا لمبداأ »كب�س الفداء« المتعارف عليه. حتى 

اأن بع�صا من مراقبي الم�صهد، من اأمثال فولفجانج بينز، الباحث في 

ثون في هذا ال�صياق عن نوع جديد من  مجال معاداة ال�صامية، يتحدَّ

الممار�صات العن�صرية. ول �صك اأن هذا الخطر قائم بالفعل، ولكن 

ثمة خطر اأكبر يلوح في الأفق. 

اأنه  المرء  ي�صعر  حين  الإ�ــســقــاط   على  المترتبة  المخاطر 

اأ�صبح يكن م�صاعر �صلبية لالإ�صالم والم�صلمين، اأيا كانت اأ�صبابها، 

فاإنه ينبغي عليه اأن يتجنب اإ�صقاط م�صكالت على ثقافة اأو مجموعة 

اإليهما من منظور  ق  التطرُّ اأن يتم  الب�صر، كان ينبغي بالأحرى  من 

مختلف تماما. وبدل من و�صع ت�صورنا حول العالم وكذا مفهومنا 

يبدو  قد  كما  م�صارهما  ت�صحيح  ومحاولة  ت�صاوؤل  مو�صع  الذاتي 

والبيئة،  القت�صاد  مجالي  في  الراهنة  الأو�صاع  ظل  في  منا�صبا 

عقلية  مع  مقارنتها  عبر  عقليتنا  تر�صيخ  لإعــادة  محاولت  تُبَذل 

العقلية  وهي  كبير،  بفارق  تقدما  اأقل  الظاهرية  الناحية  من  تبدو 

باأي حال من  الحالة. ولكنَّ هذا لن ي�صاعدنا  الإ�صالمية في هذه 

في  المتفتح  الغرب  تقدم  بلغ  مهما  م�صكالتنا،  حل  على  الأحــوال 

اقت�صادي  ك�صاد  من  يعاني  الذي  الإ�صالمي،  العالم  مع  مقارنته 

وثقافي. 

المفرط  التركيز  هــذا  فــي  للنظر  ملفت  اآخــر  اأمــر  ثمة  واإن 

الق�صية  وهي  „الأ�صهل“  الق�صية  ا�صتغالل  يتم  اأنه  الإ�صالم:  على 

الق�صايا  وهي  „الأ�صعب“،  الق�صايا  تنا�صي  محاولة  في  الثقافية 

ل�صببين.  يُعزى  قد  وهذا  البيئية.  ال�صيا�صة  وق�صايا  القت�صادية 

يُ�صتََرط  فال  الثقافة  الحديث عن  �صهولة  في  يتمثَّل  الأول  ال�صبب 

اأن يرى  اأي �صيء عن الإ�صالم لإبداء الراأي فيه، بل يكفي  معرفة 

البيئية  الق�صايا  في  اأمــا  عــادة.  اأف�صل  اأو  مختلفا،  نف�صه  المرء 

متوا�صل  دور  اأبى،  اأم  �صاء  للفرد،  اأن  الوا�صح  فمن  والقت�صادية، 

اأنه  على  عالوة  الدور.  هذا  طبيعة  كانت  اأيا  الت�صغيل،  عجلة  في 

ي�صُعب على المرء اإبداء راأيه في تلك المو�صوعات اإن كان يفتقر 

اإلى الكفاءة المو�صوعية.  

الأ�صا�صية  الق�صية  عن  النتباه  �صرف  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

اإلى  اإ�صارة  نف�صه  الوقت  في  يعد  الثقافي،  المجال  اإلــى  وتوجيهه 

وتنا�صيها:  لكبتها  المحاولت  تبذل  التي  الق�صية  تلك  بزوغ  اإعــادة 

اإلى  اأي  ثقافي،  تحول  اإلى  بحاجة  باأننا  معرفتنا  في  تتمثل  والتي 

اإحداث تغيير في قيمنا وت�صورنا عن العالم، ليت�صنى لنا التعامل مع 

التغلب عليها  م�صكالتنا بعقالنية وباأ�صلوب �صيكولوجي ناهيك عن 

وحلها، وعلى راأ�صها الم�صكالت القت�صادية وال�صيا�صية البيئية. اأي 

مرا�صا  الأ�صعب  المعطيات  عن  النقا�س  في  التركيز  ن�صرف  اأننا 

اأقلها  لي�س  اأ�صباب،  لعدة  مرا�صا  الأ�صهل  المعطيات  اإلى  ونوجهها 

لمعرفتنا البديهية باأننا ل�صنا قادرين في حقيقة الأمر اإل على تغيير: 

اأنف�صنا.  

المناق�صات  تبدو  الخلفية  هذه  اإزاء  العقلية   تغيير  �ــســرورة 

اأو  البائ�صة  المعارك  من  كنوع  الإ�صالم  حول  تدور  التي  ال�صاخنة 

كبت  اإلى  ال�صيكولوجي  تهدف في مجالنا  والتي  بالوكالة  الحروب 

مع  الدولة  اأو  البيئة  لإنقاذ  �صبيل  ل  باأنه  المرير  الإدراك  ذلك 

ا�صتمرار نزعتي جنون ال�صتهالك وتعظيم الربح. واأن هذا الإدراك 

قد ُذِكر �صبه �صراحة في كتاب تيلو �صاراتزين نف�صه. حيث ا�صتنتج 

ب�صكل �صحيح اأنه كلما ازداد نجاح ال�صخ�س بالمعنى التقليدي، اأي 

دافعيته  تقل�صت  كلما  الربح،  وتعظيم  المهني  بالم�صار  يتعلق  فيما 

على  �صاراتزين  يعتمد  لم  التطور  هــذا  لوقف  ولكن،  لالإنجاب. 

ك�صبل  ال�صائدة  العقليات  وتغيير في  ثقافي  تحول  اإحداث  �صرورة 

لحل الم�صكلة. بل اتجه بدل من ذلك اإلى حلها با�صتخدام و�صيلة 

مكافاأة  تخ�صي�س  اقترح  باأن  وذلك  ذاتها،  حد  في  الربح  تعظيم 

بمقدار 5٠٫٠٠٠ يورو لكل اأم دون الثالثين من خريجي الجامعات، 

الرعاية  من  للم�صتفيدين  فقط  „مجزيا“  الإنجاب  يكون  ل  حتى 

لهذه  تكلفة  واأقل  عقالنية  اأكثر  اآخر  حل  ثمة  اأن  اإل  الجتماعية. 

النزعة، ويتمثَّل في اإحداث تغيير في القيم الثقافية. فهذا التغيير 

من �صاأنه اأن يُخِرج بمفهومنا الذاتي من الماأزق الحالي وي�صعنا من 

الكتفاء  نُنا من  يُمكِّ والنف�صية في و�صع  والثقافية  المادية  الناحية 

بالموارد الآخذة في الت�صاوؤل وال�صعور بال�صعادة في الوقت نف�صه. 

مرة  نلجاأ  اأن  كثيرا  علينا  ي�صهل  اأنه  موؤكد: �صحيح  اأمر  ثمة  ولكن 

في  كائن  اإ�صالمي  دين  مع  مواجهة  في  قدرتنا  اإثبات  اإلى  اأخرى 

م، اإل اأننا في واقع الأمر يمكننا اأن نتعلم بع�س الأ�صياء  و�صع متاأزِّ

تزال  ل  اإليها،  نفتقر  التي  القيم،  فتلك  والم�صلمين.  الإ�صالم  من 

في كثير من الأحيان قائمة بقوة وا�صتدامة في الثقافة الإ�صالمية، 

اأقلها التعامل الإيجابي والود تجاه الأطفال، وهو ما يعترف  لي�س 

به حتى اأ�صد منتقدي الإ�صالم. 

  �ستيفان فايدنر    كاتب ومترجم ورئي�س تحرير مجلة »فكر وفن«.
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جدارية في باحة ال�صالة

بم�صجد وزير خان.
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I ولدت مريم �سولرـ اأوجاك عام ١٩٦٢ في تركيا، وفي ال�سابعة من العمر جاءت 

اإلى األمانيا. �سولر ــ اأوجاك م�سوؤولة عن ق�سم الأمرا�ش النف�سية والعقلية، في 

م�ست�سفى �سانت هيدفيغ )ST.-HEDWIG( التابع اإلى م�ست�سفى »�ساريتيه« الجامعي 

في برلين. بالإ�سافة اإلى هذا، فاإنها رئي�سة الجمعية الألمانية ــ التركية لالأمرا�ش 

النف�سية والعالج النف�سي وال�سحة النف�سية الجتماعية. 

عليم غرابوفاج اأجرى هذه المقابلة لـ »فكر وفن« مع �سولر اأوجاك:

    

المزاوجة بين العلم الغربي والثقافات المحلية

الجالية الم�سلمة في األمانيا وعلم النف�ش

MERYAM SCHOULER-OCAK  مريم �سولر ــ اأوجاك

فكر وفن: �صيدة �صولر اأوجاك اإلى اأي مدى يح�صل الم�صلمون، الذين ينحدرون من اأ�صول اأجنبية، ويقيمون 

في األمانيا، على العالج النف�صي عند حاجتهم لعالج من هذا القبيل؟

�سولر اأوجاك: المالحظ هو اأن عدد المخت�صين بالعالج النف�صي محدود جدا مقارنة بحاجة هوؤلء 

الأفراد للرعاية والعالج. ففي بع�س الأحيان، تم�صي �صنوات متعددة، اإلى اأن يعثر الواحد منهم 

ب�صبب الختالفات الثقافية واللغوية وربما الدينية اأي�صا على الطبيب النف�صي المنا�صب. اإننا ل نبالغ 

اإذا قلنا اأنه يوجد نق�س عظيم جدا مقارنة بعدد الم�صلمين المحتاجين، في برلين، للعالج النف�صي.

بالن�صبة لالأطباء العرب اأو الأتراك، هل لديك فكرة عن عدد المتخ�ص�صين منهم بالأمرا�س النف�صية والعقلية 

في األمانيا؟

اأعرف عددا من العاملين في هذا الحقل في برلين فقط. ومع هذا، فاإن هذا العدد له دللة مهمة 

فعال. ففي برلين يتراوح عدد الأطباء الأتراك المخت�صين بالأمرا�س النف�صية وبم�صائل العالج 

النف�صي بين ع�صرة اأطباء اإلى اثني ع�صر طبيبا. ومن هوؤلء الأطباء يدير ثالثة اأطباء مخت�صين 

بالأمرا�س النف�صية عيادات خا�صة بهم. علما اأن عدد الأفراد، المنحدرين من اأ�صول تركية، يبلغ 

في هذه المدينة 1٨٠ األف ن�صمة. وانطالقا من هذه الأرقام، فاإن المرء ل يكلف نف�صه م�صقة ذات 

بال، اإذا اأراد التعرف على الخلل الذي نحن ب�صدد الحديث عنه. وملخ�س القول، هو اأن المدينة 

تعاني من نق�س عظيم بكل تاأكيد. واإذا اأمعنت النظر في هذه الأرقام، انطالقا من الجندر، من 

اأجنبية،  اأ�صول  المنحدرة من  (الم�صلمة)،  المراأة  اأعني انطالقا من و�صع  الجن�صية  الخ�صائ�س 

والراغبة بمراجعة طبيبة نف�صية فما من �صك في اأن فر�صة هذه المراأة، في العثور على الطبيبة 

المخت�صة، بم�صائل العالج النف�صي، �صتتراجع ب�صكل كبير.

هل يجوز للم�صلمة مراجعة طبيب نف�صي غير م�صلم؟

اإن الأمر يتوقف على فهم المرء للدين، على مدى التزامه بتطبيق �صعائر عقيدته الدينية، وعلى 

اأنه ل  اأن الأمر الذي تتعين مالحظته، هو  اإل  وجهة نظره ال�صخ�صية بخ�صو�س هذه العقيدة. 

اأن المراأة الم�صلمة  يوجد، في المنظور العام، حظر على مراجعة الطبيب، غير الم�صلم. علما 

المتزمتة، ل تراجع اأي طبيب نف�صي، �صواء اأكان األمانيا اأو من اأ�صول اأجنبية. 

ولكن، كيف يتم عالج هذه الن�صوة؟

تلعب هاهنا عوامل مختلفة. فالمعارف والأ�صدقاء، والمحيط الجتماعي، والأ�صرة والديانة من 

جملة الأمور، التي تلعب دورا مهما هاهنا. فكثير من الأفراد، يجدون في الدين، المتكاأ الذي 

ي�صتندون اإليه، اإنهم ل يجدون في الدين، هوية ودرعا واقية فح�صب، بل ربما، يجدون فيها اأي�صا، 

مغزى الحياة اأ�صال. اإن هوؤلء النا�س، يف�صلون مراجعة عاِلم من علماء الدين.

هل توجد في طب الأمرا�س النف�صية، اإمكانية ل�صتخدام اأ�صاليب تقليدية في عالج المر�صى؟

اإني اأ�صاأل، دائما واأبدا، المر�صى الذين اأ�صرف على عالجهم، عما اإذا كانوا يرغبون في الخ�صوع 

لأ�صاليب العالج التقليدية، الدارجة في الأو�صاط ال�صعبية. فاإذا كان اأحدهم يرغب في قراءة هذا 

الن�س اأو ذاك، من ن�صو�س القراآن، واإذا كانت هذه القراءة، تترك اأثرا اإيجابيا عليه، فما من �صك، 

في اأننا اإزاء اأمر رائع فعال. فاإذا كان المرء يرغب باإتباع ال�صعائر والطقو�س، فما المانع من ذلك، 

اإننا هاهنا اإزاء رغبة م�صروعة، وذات تاأثير اإيجابي. بيد اأن هذه الرغبة ل يجوز لها اأن تتخطى 

حدود معينة. فحالما األحظ اأن هذا ال�صخ�س اأو ذاك، من الأفراد الذين ي�صتعينون، بالمعارف 

العقاقير  اختيار  في  اأو  العالجية،  المناحي  في  يتدخل  بات  قد  ال�صعبي،  الطب  في  الدارجة، 

نهي الأمر فورا.
ُ
الطبية، فاإني اأ

هل يرى الم�صلمون، الذين ينحدرون من اأ�صول اأجنبية، اأن الأمرا�س النف�صية والعقلية من الُحُرمات؟

اإنهم، بال ريب، اأكثر من الألمان، ت�صترا على اأمرا�صهم النف�صية والعقلية. ويكمن العامل المهم 

في �صياق ما نحن ب�صدد الحديث عنه، في المحيط الجتماعية، الذي ينحدر منه هذا المري�س 

اأو ذاك. فمن م�صلمات الأمور اأن ثمة اختالفات، بين اأن ينحدر المرء من قرية اأنا�صولية، لم 

تحتك كثيرا، بمعطيات التعليم الحديثة، اأو من عائلة منفتحة على التعليم، ترعرعت في مدينة 

الأفــراد  من  كبيرة  ن�صبة  اأن  هو  األمانيا،  في  والمالحظ  اأتاتورك.  مبادئ  على  وتربت  كبيرة، 

المنحدرين من اأ�صول تركية، يتوزعون على محيطين اجتماعيين: ففي حين ينتمي البع�س منهم 

اإلى محيط �صديد التم�صك بالعقيدة الدينية وموغل في اإتباع تراث الآباء والأجداد، ومحافظ، 

متدين، متم�صك، بكل اإ�صرار، بالت�صورات التراثية ال�صارمة، المتحجرة، ومهتم اهتماما �صديدا 

بالمحافظة على الهوية الثقافية، و�صرف العائلة، واأداء الواجبات الدينية، والقواعد الأخالقية، 

وبقواعد الآداب وح�صن ال�صلوك، ينتمي البع�س الآخر منهم، اإلى المحيط المتطلع لنيل المتعة 

�صورة  يعك�س  الذي  الهام�صي،  الثقافي  المحيط  اإلى  ينتمي  اأعني  الدنيوية  بالملذات  والتنعم 

 كائن اآخر من الكائنات الزهرية على

 هيئة راأ�س تعلوه هالة. ي�صعب ت�صور

 �صكل العينين. ولكن العن�صر الرمزي

 يتجلى ب�صكل اأكثر و�صوًحا بف�صل

 المن�صدة متقاطعة الأرجل والتي ترتكز

 عليها المزهرية.

Photo: Stefan Weidner



4٢43 علم النف�س |  مريم �صولر ــ اأوجاك: المزاوجة بين العلم الغربي والثقافات المحلية معهد غوته | فكر وفن، عدد 1٠٢

كنه  ومعرفة  هويته،  تحديد  عن  والقا�صر  بالكامل،  محيطه  مع  المتكيف  غير  الثاني  الجيل 

م�صتقبله، والراغب في جني المتع والملذات والراف�س بكل قوة الخ�صوع لما يتوقعه منه مجتمع 

اإن الأمر يدور هاهنا، حول قيم من قبيل م�صاركة الآخرين في حياتهم، وا�صتح�صان  الأكثرية. 

ال�صلع  على  والح�صول  والثورة،  المال  وجني  اعترافهم،  على  الح�صول  اإلى  والتطلع  اأ�صاليبهم، 

ال�صتهالكية والكمالية، واللهو وفعل الم�صتغرب من الت�صرفات، والتمتع باأوقات الفراغ، وم�صاركة 

المحتفلين في احتفالتهم، واحتفالت الجماعات، المماثلة لهم بالعمر والت�صورات الجتماعية 

(Peer Groups)، بنحو مخ�صو�س. وخالفا للمحيط المتدين، المتم�صك بتقاليد الآباء والأجداد، 

ال�صائدة  للمعارف  انفتاحا وتقبال  اأكثر  الثاني،  اأعني الجيل  اأن هذه المجموعة،  المرء  يالحظ 

في العالج النف�صي الحديث.

و�صفهم  في  عربية،  اأو  تركية  اأ�صول  من  ينحدرون  الذين  الأفــراد،  ي�صتخدمها  التي  العبارات،  هي  ما 

لأمرا�صهم النف�صية والعقلية؟

الكثير منهم يعانون من وهن بدني واأمرا�س ج�صدية. فاآلم العمود الفقري، وال�صداع، وال�صقيقة، 

اأجنبية، بكثافة  اأ�صول  اأمرا�س ج�صدية، تنت�صر في �صفوف المنحدرين من  وما �صوى ذلك من 

اأكبر من انت�صارها في �صفوف المواطنين الألمان. اإني اأعتقد اأن تف�صير هذه الظاهرة، يكمن 

النف�صية.  العلل  اإزاء  يبديه  الذي  الت�صامح  يفوق  بت�صامح  الج�صدية،  الآلم  يتقبل  المرء  اأن  في 

الحالة  اأ�صهل من  والراأفة، بنحو  العون  فاإنه يح�صل على  المرء مري�صا ج�صديا،  فحينما يكون 

فالمرء  الر�صد.  فقدان  و�صك  على  اأنه  يردد  حينما  اأي  نف�صيا،  مري�صا  المرء  فيها  يكون  التي 

فاإنه،  نف�صيا،  المري�س  اأما  به؛  والراأفة  م�صاعدته  تجب  اإن�صان  عادة،  يُعتبر  ج�صديا،  المري�س 

وباعتباره، „مجنونا“، ل يح�صل على الم�صاعدة في كثير من الحالت. اأ�صف اإلى هذا اأن النا�س، 

كثيرا ما ي�صتخدمون، �صورا ولغة رمزية، للتعبير عن اأمرا�صهم. فعلى �صبيل المثال، يقول بع�س 

المر�صى: لقد اأ�صيب راأ�صي بالبرد، قا�صدين بذلك اأنهم يخ�صون اأن يكونوا على و�صك فقدان 

الر�صد. اأو يت�صرفون بنحو م�صرحي ويذرفون دموعا �صاخنة. اإن هذا كله لي�س �صوى تعبير عن 

اآلم واأحا�صي�س م�صنية. اإن هذا الو�صف وال�صتعرا�س لالآلم، يختلف بنحو بين، عما هو دارج 

في �صفوف المواطنين الألمان.

الأمر يتعلق اإذا باإدراك مغزى ال�صفرات اأو الإ�صارات الخا�صة بحالة الج�صد.

بالن�صبة للحالة التركية، يقول المرء مثال: اإن رئتي تكاد اأن تنفجر. ومعنى هذا: ما عدت قادرا 

على احتمال ال�صغط، ما عدت قادرا على التنف�س، و�صدري ما عاد يت�صع لأي �صيء.

فن التف�سير وال�ستدلل

تف�صيرا �صحيحا، حينما  والعقلية،  النف�صية  الأمرا�س  تف�صير  الألمان،  النف�صانيين  الأطباء  بمقدور  هل 

ينحدر المر�صى من اأ�صول اأجنبية؟ األ تظهر هنا اأخطاء ت�صخي�صية اأو عالجية، اإذا ما اأخذنا بالعتبار 

عمق الختالفات الثقافية؟

ما من �صك في اأن اأعرا�س المر�س، و�صرح اأ�صباب العلة، والنتائج المتوقعة من العالج، تختلف، 

من ثقافات اإلى اأخرى، اختالفا كبيرا. فانطالقا من المحيط الثقافي، الذي اأعي�س في كنفه، من 

المحتمل جدا، األ اأ�صتطيع، فهم الآخرين، والتوا�صل معهم، اأبدا. ولعل المثال التالي يو�صح مغزى 

اأنها تعلق على عنقها، تمائم  المري�صات، راحت تق�س علي،  اإحدى  اإن  لنفتر�س  اإليه.  اأرمي  ما 

واأحجية كثيرة، وذلك لأن اأحد الأ�صخا�س، كان قد �صحرها، واأ�صابها ب�صر العين والح�صد. اإني 

ل اأ�صط كثيرا، اإذا قلت، اإن الطبيب اأو العالم النف�صي، اأو الطبيب الغربي المخت�س، بالأمرا�س 

النف�صية والعقلية، يمكن اأن يخطاأ ويوعز الأمر اإلى نوبة، من نوبات الوهم. اأو حين يروي المر�صى 

اأنهم ي�صمعون اأ�صوات الأ�صالف. فمن م�صلمات الأمور، اأن هذا المري�س، يروي علينا، ما هو من 

بواطن الثقافة، التي ُجبل عليها؛ اإن علي، ب�صفتي طبيبة مخت�صة بالأمرا�س النف�صية والعقلية، 

اأن اأكون على علم ودراية بالمو�صوع، واإل فاإني لن اأ�صتطيع اأن اأ�صنف واأ�صخ�س مر�صه، بالنحو 

ال�صحيح. في مثل هذه الحالة، يمكن اأن اأخطاأ في ت�صخي�س المر�س، واأقرر باأن المري�س يعاني 

من الف�صام العقلي. من هنا، ولتفادي التقييم الزائف، ل مندوحة لي، ب�صفتي طبيبة الأمرا�س 

النف�صية والعقلية، من اأن اأكون على معرفة جيدة، بمناحي الختالفات الثقافية. اأي اأن الواجب 

يفر�س علي، اأن اأحيط علما، بالأمور، التي تعتبر في الثقافة الأخرى، مظاهر ماألوفة، اأو اأحوال 

م�صتغربة اإلى حد ما اأو عوار�س لأمرا�س معينة.

طب الأمرا�س النف�صية والعقلية، المراعي للتعدد والتنوع الثقافي. ما هو المق�صود بهذا الطب؟

في �صابق الزمن، حاول المرء �صحب نتائج المعارف الغربية على ثقافات العالم المختلفة. اإننا 

نحبذ ا�صتخدام عبارة طب الأمرا�س النف�صية والعقلية، المتفاعل مع التنوع الثقافي، قا�صدين 

بذلك الطب، الذي ياأخذ في العتبار، الفوارق الملحوظة بين ثقافات العالم المختلفة. اإننا، في 

الواقع، ومن حيث المبداأ، اإزاء طب ل مندوحة له، من اأن ياأخذ في العتبار، ال�صياقات الثقافية 

المختلفة.

اأين يكمن الختالف بين هذا الطب الحديث وطب الأمرا�س العقلية التقليدي؟

اإن طب الأمرا�س العقلية الآخذ بالعتبار الفوارق القائمة بين ثقافات العالم، ينطلق من اأهمية 

التوا�صل و�صرورة التفاعل بين الثقافات المختلفة. وكمثال معبر، يمكننا اأن ن�صوق هاهنا، العلم 

الأ�صول  ذوي  من  فالأفراد  المهاجرين.  �صفوف  في  الدارجة  العقلية،  بالأمرا�س  المتخ�ص�س 

الأجنبية، يعانون من م�صاكل مختلفة، وبالتالي، يجب اأن يخ�صعوا بناء على اأ�صولهم الثقافية اإلى 

اأ�صاليب عالجية مختلفة. فهناك ت�صنيفات ونظم للتبويب معترف بها دوليا. بيد اأن بع�س �صنوف 

تظهر  والأقاليم، ل  المناطق  بع�س  الممكن حدوثها في  العقلية،  وال�صطرابات  النف�صي  الخلل 

في هذه الت�صنيفات ونظم التبويب. فعلى �صبيل المثال، يخاف الرجال، في بع�س مناطق جنوب 

�صرق اآ�صيا، خوفا عظيما، من اأن يتراجع ق�صيبهم ويختفي في بطونهم، الأمر الذي ي�صبب وفاتهم 

في نهاية المطاف. ولذا، فاإنهم يقب�صون على ق�صيبهم ب�صدة، وذلك للحيلولة دون اختفائه، بال 

رجعة. ومن هنا، ل بد لنا من اأن ن�صاأل، عن موقف علم الأمرا�س العقلية، ال�صائد في الغرب 

من هذا الخلل النف�صي، وال�صطراب العقلي؟ هل نحن اإزاء خلل ناجم من الخوف؟ اإن ت�صنيف 

هذا الخلل، اأو تبويب هذا ال�صطراب، لي�س من ال�صهولة بمكان اأبدا. على �صعيد اآخر، ينت�صر 

في جنوب اأمريكا، خوف من اأن تغادر الروح الج�صد. ولذا، ومن خالل �صعائر وطقو�س مختلفة، 

يحاول المرء حفز الروح على العودة اإلى الج�صد وال�صتقرار فيه ثانية. من ناحية اأخرى، يخيم 

على بع�س �صكان ال�صرق الأو�صط، مثال، ت�صور ل يتفق مع ت�صور الغرب بانف�صال الثنوية الروح ــ 

الج�صد. ففي ال�صرق الأو�صط، يمر�س المرء كلية اأي روحا وج�صدا.

ما هي التبعات الناتجة عن هذا الأمر بالن�صبة لالأ�صاليب العالجية؟

اأن  يجب  المرء  اأن  يرى  الغربي  فالعالم  والبرهان.  الدليل  على  يقوم  طب  الغربي  الطب  اإن 

يكون قادرا على اإثبات زيف الطب، اأو التدليل على �صوابه ونجاح فاعليته. وبالمقابل، هناك 

به  ي�صتهان  ل  دورا  كلية،  وتلعب عوامل، مختلفة  معينة.  ثقافية  يعك�س خ�صائ�س  اأي�صا،  طب، 

هاهنا. وتاأ�صي�صا على هذا، يمكن اأن تختلف، اختالفا جوهريا، توقعات المري�س، مثال، ب�صاأن 

اإلى  باإر�صاد الأفراد،  النف�صية،  اأخرى، يهتم طب الأمرا�س  العالج الذي يخ�صع له. من ناحية 

ياأخذ زمام  اأن  الم�صوؤولية، وال�صتقاللية، فكرا و�صلوكا. فعلى المري�س  بالنف�س، وتحمل  الثقة 

المبادرة، ويذلل �صبل حياته بنف�صه. وينجح هذا الم�صعى نجاحا باهرا، في المجتمع الغربي، 

البيئة  النهج، ل يمكن تطبيقه، على فرد ينحدر من  اأن هذا  بيد  الفردانية.  القائم على مبداأ 

العائلي،  محيطها  من  انتزاعها  يجري  التي  فالفتاة،  الجماعية.  لمبادئ  الخا�صعة  ال�صرقية، 

وجذورها الثقافية، وذلك من خالل اإخ�صاعها اإلى مبادئ الفردانية مثال، نعم اإن هذه الفتاة، 

�صتتعر�س اإلى م�صاكل اأكثر، اإذا ما فقدت �صبل التوا�صل مع مجتمعها وعائلتها. اإن على المرء، 

اأن يكون حذرا جدا، بقدر تعلق الأمر فيما نحن ب�صدد الحديث عنه. فم�صعاه يمكن اأن يوؤدي 

اإلى عك�س الهدف المق�صود.
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هل يعني ذلك اأن الطبيب النف�صي الألماني �صيرى في الإ�صالم م�صكلة؟

نعم، هذا اأمر محتمل فعال. وبهذا المعنى، فبدل من تعقيد الأمر، عليك اأن تاأخذ في العتبار 

البيئة والأطر الثقافية، والت�صورات المعيارية والدينية اأي�صا.

لقد �صبق لمارغريت ميت�صرل�س اأن قالت في لقاء �صحفي: „اإني اأعتقد اأن الإ�صالم التقليدي والتحليل 

النف�صي، كالنار والماء. اإن تحليال نف�صيا، ي�صكك المرء فيه بكل �صيء، وي�صتجلي دوافع كافة الأمور اإن 

هذا الم�صعى ل يمكن اأن ينجح من غير عملية تنوير“.

مناق�صتها  المرء  بو�صع  لي�س  قواعد،  يفر�س  فالدين  النظر هذه.  تام مع وجهة  اتفاق  اإني على 

واختبار �صالحيتها. ومع هذا، ما من �صك اأن بو�صع المرء الو�صول اإلى هوؤلء الأفراد والتفاعل 

اأو العقلي. ففي عالج نف�صي  معهم. فالتحليل �صيء يختلف، بع�س ال�صيء، عن العالج النف�صي 

انتهاجها، من  معين، توجد، مثال، بنيات، تبين للمرء، بنحو جلي، ال�صبل العملية الواجب عليه 

اأجل م�صاعدة المر�صى، في التغلب على م�صاكلهم. والمبداأ العام هاهنا، هو اأنه مثلما يتعلم المرء 

يحتم  فالواجب  المعنى،  وبهذا  اأي�صا.  والبعد عنها  ن�صيانها  ي�صتطيع  فاإنه  الفا�صدة،  ال�صلوكيات 

قبول.  اأكثر  تفكير  �صلوكيات وطرائق  تعلم  المري�س على  لم�صاعدة  الالزم،  الجهد  بذل  هاهنا، 

اأن  اإل  التنوير.  لعملية  �صرورة حتمية  توجد  ل  العالجية،  بالو�صائل  الأمر  تعلق  وبقدر  وهكذا، 

الأفراد، المنحدرين من اأ�صول اإ�صالمية، ول يفهمون القراآن بنحو متع�صب علما اأن 

اأكثرية الم�صلمين على هذه ال�صاكلة ي�صتطيعون، طبعا، عر�س اأنف�صهم على الطبيب 

النف�صي، وجني المنافع، اأي�صا، الكامنة في العالج النف�صي.

المع�سلة اللغوية

من م�صلمات الأمور، هو اأن كل �صيء، في العالج النف�صي اأو في عالج ال�صدمات النف�صية، 

يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة. ما هي ال�صبل المتاحة، ل�صمان الح�صول على النجاح المتوخى 

هنا؟

اإن المعالجين القادرين على التفاعل بين الثقافات، ل مندوحة لهم، من امتالك 

دخول  اإن  المطلوبة.  المهنية  على  يتوافر  مترجم  برفقة  العمل  على  القدرة 

المترجم  من  المطلوب  بالمهمة  جيدة  معرفة  يتطلب  اأمر  الخط  على  المترجم 

النهو�س بها. فالطبيب المعني، مطالب باإجراء حديث اأولي مع المترجم، وذلك 

معلومات  من  المري�س  به  يبوح  ما  كتمان  واجب  مهمته:  اإطار  تحديد  اأجل  من 

�صروعه  عند  انتهاجه،  عليه  يتعين  الــذي  والأ�صلوب  جلو�صه،  ومكان  خا�صة، 

يقوم  اأن  واجبه هو  اأن  اللتبا�س،  تقبل  بعبارات ل  اإبالغه  يتعين  كما  بالترجمة. 

بترجمة كافة ما يطلب منه ترجمته، واأنه ل يجوز له، حذف �صيء من الحوار، اأو 

اإلى حديث ختامي، للبت فيما  تاأويل المو�صوعات. كما يحتاج الطبيب  اأو  �صرح 

اإذا كان لهذه الق�صة، بعد اأو مغزى ثقافي. كما يتعين اإعطاء المترجم، الفر�صة 

المنا�صبة، للتخفيف عن انفعالته، ل �صيما حينما يدور الأمر، حول مو�صوعات، 

غاية  اأعتبره  مو�صوع،  وهذا  الطبيب،  على  يتعين  كما  الأوهــام.  �صنف  من  هي 

وحقيقة.  حقا  المهنة  يتقن  مترجم  بمعية  واأبــدا،  دائما  يعمل،  اأن  الأهمية،  في 

وي�صتح�صن ا�صتبعاد الأطفال والأقارب والجيران وال�صركاء والأ�صدقاء، من غرفة 

المري�س  بين  القائمة  العالقة  ماهية  عن  دقيقا،  �صيئا  تعرف  ل  فاأنت  العالج. 

والمترجم غير المتخ�ص�س، وعن النفعالت النف�صية، المعقدة، النا�صرة ظاللها 

اإذا كان  اأنك تجهل كلية، ما  اإلى هذا وذاك،  اأ�صف  على العالقة بين الطرفين. 

ال�صوؤال، الذي طرحته في لحظة معينة، قد و�صل اإلى ذهن المري�س فعال، وما 

اإذا كان جوابه �صي�صل اإلى �صمعك فعال.

الدين، والأعراف والتقاليد، والعائلة: هي، من ناحية، المالذ الواقي من الإ�صابة بالأمرا�س النف�صية، ومن 

ناحية اأخرى، اأحد اأ�صباب هذه الأمرا�س.

اإننا نعلم اأن العقيدة الدينية والعائلة من جملة العوامل الواقية. اإل اأن العائلة يمكن، اأي�صا، اأن 

تكون من جملة العوامل الم�صببة لالأمرا�س النف�صية. وتخطر على ذهني هاهنا، تلك الفتيات على 

وجه الخ�صو�س، اللواتي يخ�صعن لعادات وتقاليد معينة، وت�صورات معيارية �صارمة، في ح�صرة 

بعمرهن،  هم  من  بمعية  يكن  حينما  اأي  العائلة،  اإطار  خارج  يكن  حينما  يتبعن،  لكنهن  العائلة، 

وب�صحبة الأ�صدقاء والمعارف، قيما اأخرى بالكامل. والكثير منهن ل يفلحن في ردم الهوة الفا�صلة 

بين كال النمطين. وحدثتني بع�س الفتيات، اأنهن ي�صعرن، في المنزل، كما لو كن دمى تحركها يد 

خفية، واأنهن مجبرات على تقم�س �صخ�صية اأخرى، غير �صخ�صيتهن الحقيقية. من هنا، ل غرو 

اأن تبداأ الم�صاكل والظواهر التي نحن في �صدى الحديث عنها.

هل ثمة اختالف بين ردود فعل الن�صاء والرجال على الأمرا�س النف�صية؟

عن  يتحدثون  ما  نادرا  فاإنهم  ولذا،  عار.  و�صمة  النف�صي،  المر�س  يعتبر  للرجال،  بالن�صبة 

اأقل  ويتقبلون،  الأخ�صائي،  الطبيب  مراجعة  في  الن�صاء،  من  اأكثر  ويتاأخرون،  المو�صوع، 

يزالون  ل  الأو�ــصــط،  ال�صرق  عالم  في  فالرجال،  النف�صي.  للعالج  الخ�صوع  الن�صاء،  من 

اآخــر  بــا�ــصــوات  كــانــوا  لــو  كما  يت�صرفون 

زمن. والحديث عن الأداء الجن�صي غالبا 

اإن  اأي�صا.  الأمــور  محرمات  من  يكون  ما 

اأقل ندرة  حديثهم عن م�صاكلهم الجن�صية 

تقف  حينما  �صيما  ل  الن�صاء.  حديث  من 

جــراأة  اأكثر  الن�صاء  اإن  طبيبة.  قبالتهم 

هاهنا، ل بل اإنهن يتحدثن، عن م�صاكلهن 

الجن�صية، بطالقة غير معهودة، حتى بين 

الألمانيات. المواطنات 

العودة اإلى المدر�صة،

للفنان ال�صوري: تمام عزام

www.ayyamgallery.com/artists/
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وبالن�صبة لنت�صار الأمرا�س النف�صية ما هي الختالفات ال�صائدة بين الرجال والن�صاء؟

تبلغ  بن�صبة  بالكاآبة،  اأي�صا،  اإ�صالمية  اأ�صول  ومن  اأجنبية،  اأ�صول  المنحدرات من  الن�صاء  ت�صاب 

ال�صعف. كما يزيد معدل النتحار في �صفوفهن على معدل النتحار في �صفوف الرجال بنحو 

ملحوظ. وتكمن اأ�صباب هذه الظاهرة في عوامل كثيرة في اأغلب الأحيان، بتفاقم اأزمات اأفرزها 

المحيط العائلي الثقافي.

هل يختلف المهاجرون هنا، اأم اأنهم اأكثر عر�صة للكاآبة وما �صوى ذلك من اأمرا�س نف�صية؟

كال الأمرين. فهم معر�صون، اأكثر من المواطنين الألمان، لالإ�صابة، اأي�صا، با�صطرابات ج�صدية، 

الهجرة،  المترتبة على  فالم�صاكل   .(psychosomatic) اأو عاطفية  ا�صطرابات عقلية  ناتجة عن 

اأعني م�صاكل من قبيل فراق العائلة، والمع�صالت المادية والمالية، وعدم تطور الأطفال، بالنحو 

الذي تمناه المرء، ومعاي�صة �صنوف التمييز، اإن هذه كلها اأمور، ل عهد للمواطنين الألمان بها، 

وبالتالي فاإنها يمكن اأن تكون عوامل �صلبية، اإ�صافية، تفرز، في �صفوف المهاجرين، الكاآبة وما 

�صوى ذلك من م�صاكل نف�صية.

هل لديك اإح�صائيات؟

هذه البيانات غير متوفرة. ففي األمانيا ل توجد اإح�صاءات خا�صة بالأ�صخا�س المنحدرين من 

ب�صكل  الوطني  الوبائي  ال�صتق�صاء  يُجرى  الزمن،  من  كثيرة  عقود  مدى  فعلى  مهاجرة.  اأ�صول 

وج�صدية.  نف�صية  لأمرا�س  تعر�صهم  مدى  على  للتعرف  وذلك  �صخ�س،  األف   ٢٠٠ على  منتظم 

والآن، هل تريد التعرف على مناحي الق�صور، في هذا ال�صتطالع؟ لقد ا�صتُبعد مهاجرون لأنهم 

ل يجيدون الألمانية، كما ا�صتبعد مهاجرون اأي�صا، ربما لأنهم اأميين، لقد ا�صتبعد هوؤلء، بحجة اأن 

ا�صتطالع واقع هذه الفئات، يزيد التكاليف بنحو غير منا�صب. فت�صور! ينفق المرء الماليين على 

هذه الدار�صة، ولكن، وعندما يتعلق الأمر باأفراد من ذوي الأ�صول الأجنبية، ل تتوفر الأموال. اإن 

الأمر ف�صيحة ما من بعدها ف�صيحة، ح�صبما اأرى. لقد �صاعت فر�صة عظيمة فعال.

في الوقت الراهن، يوجد في األمانيا، 15 مليون �صخ�س من اأ�صول اأجنبية.

لطلبة  اإلزاميا،  تمرينا  ال�صاريتيه،  م�صت�صفى  العاملين في  نحن  اأن�صاأنا،  بال�صبط،  ال�صبب  ولهذا 

التوا�صل مع المهاجرين بال حواجز، وخ�ص�صنا مادة تدري�صية تدور  الثاني، يدور حول  الف�صل 

حول المهاجرين والأمرا�س النف�صية والعقلية. وبهذا المعنى، فقد �صار كل طالب ملزما بالم�صاركة 

في التمرين المذكور. اإن الواجب يفر�س علينا اأن نكون اأكثر اإدراكا بالختالفات الثقافية. ومهما 

كانت الحال، دعنا نمعن النظر بماهية المع�صالت الثقافية، التي يعاني منها اأولئك الأفراد، الذين 

ينحدرون من اأ�صول اأجنبية؟ اأين يتعر�صون للتمييز؟ كيف ينجح المرء في زيادة فر�صهم للدخول 

اإلى المحيط الجامعي؟ ول يفوتنا اأن ن�صير هنا، اإلى اأن هذه المو�صوعات ل تزال اختيارية في 

الجامعات الأخرى. هذا اأمر موؤ�صف فعال.

ما هي الأمور، التي يجب انجازها م�صتقبال بح�صب ت�صوراتك؟

هذه  مع  التوا�صل  اإلــى  وتدعوا  الأخــرى  الثقافات  على  النفتاح  توؤيد  الموؤ�ص�صات  من  الكثير 

ال�صروط  تنق�صه  فهو  عقيما.  �صفويا  اإعالنا  كونه  على  يزيد  ل  التاأييد  هذا  اأن  بيد  الثقافات. 

العملية. فالعاملون غير مدربين على النفتاح على الثقافات الأخرى. فهوؤلء تنق�صهم المعارف 

ال�صرورية، وال�صتعداد الالزم، وربما ال�صلوك المنا�صب اأي�صا. اإن التمييز يلعب، دورا جوهريا، في 

القطاع ال�صحي اأي�صا. اأ�صف اإلى هذا، اأن الكرا�صات التوجيهية مكتوبة بلغات معدودة؛ وبالتالي 

فاإن اأكثر لغات العالم ل توجد بها هذه الكرا�صات اأ�صال. ومجمل القول، هو اأن الموقف الراف�س 

للمهاجرين، المنحدرين من اأ�صول تركية وعربية مثال، يالحظه المرء في القطاع ال�صحي اأي�صا. 

والعديد من الزمالء يعبرون عن هذا الرف�س ب�صريح العبارة، وبال لف ودوران. ففي واقع الحال، 

فاإنهم ل يريدون التعامل مع الأتراك اأ�صال.

المراأة ب�سفتها اإن�سان م�سموع الكلمة

وكيف هو الحال مع المر�صى الألمان؟

اأريد مراجعتها.  التركي، ل  المراأة ذات ال�صم  العبارة، هذه  المر�صى يقولون ب�صريح  اإن بع�س 

وعلى ال�صعيد نف�صه، فاإن بع�س الرجال المنحدرين من اأ�صول تركية، يرف�صون، اأي�صا، مراجعتي 

وال�صماح لي بفح�صهم، ل ل�صيء اإل لأني امراأة. وكان بع�س هوؤلء المر�صى، المنحدرين من اأ�صول 

تركية، قد خاطبوني، خالل فح�صي لهم، قائلين ال�صيد دكتورة �صولر اأوجاك. فالمراأة يتال�صى 

وجودها خلف ال�صخ�صية ذات ال�صلطان والكلمة الم�صموعة، واأم�صت ال�صيد دكتورة �صولر اأوجاك، 

وعندئذ اأم�صت الدكتورة طبيبة تحظى بالقبول لديهم.

ما هو ال�صلوك العملي الدارج في تعامل الم�صت�صفى مع اأفراد ينحدرون من اأ�صول اإ�صالمية؟

ثمة ق�صور كبير في هذا ال�صاأن. فال توجد اأماكن منا�صبة، يمكن للم�صلمين فيها اأداء ال�صالة. في 

الكثير من الردهات هناك ن�صخة من الكتاب المقد�س. فلماذا ل توجد ن�صخة من القراآن اأي�صا في 

هذه الردهات؟ لماذا ل يوجد �صهم ي�صير باتجاه مكة؟ من ناحية اأخرى، يُ�صتح�صن اأن ل تح�صر 

الن�صاء المخت�صات برعاية المعتلين، عند غ�صل المر�صى المنحدرين اأ�صول اإ�صالمية. ماذا عن 

اللحظات الأخيرة في حياة المري�س؟ ومن الأهمية بمكان اأن ي�صتعين المرء هاهنا، بخدمات اأئمة 

الجوامع اأي�صا. وهناك، من ثم، مع�صلة الحجاب. من ناحية اأخرى، فاإن الت�صرع والعتقاد باأن 

هذا المنديل ي�صير اإلى مغزى ديني اأو يج�صد رمزا للقهر وال�صطهاد، حكم ل يعك�س الحقيقة، كل 

الحقيقة، دائما واأبدا، بح�صب ما اأرى. ومع اأني ل اأرتدي هذا المنديل، اإل اأني اأرى اأن بم�صتطاع 

المرء اأن يكون اأكثر ت�صامحا مع هذا الزي. هذا ول يزال يوجد الكثير من موؤ�ص�صات غير م�صتعدة 

لتوظيف ن�صاء ي�صعن هذا الحجاب على روؤو�صهن.

حينما ينظر المرء من خالل نافذة مكتبك اإلى المحيط الخارجي فاإنه ي�صاهد �صليبا م�صيحيا. اأ�صف اإلى 

هذا، اأنك تعملين في موؤ�ص�صة ي�صترك في ت�صييرها طرف كاثوليكي والم�صت�صفى الجامعي، ال�صاريتيه. 

هل القراآن موجود في موؤ�ص�صتكم؟ وهل يجوز لكم و�صعه في متناول المر�صى؟

من  الم�صتخل�صة  الطبية  العقاقير  اإلى  مر�صانا  ننبه  اأننا  اإل  الآن.  لحد  نطرحه  لم  �صوؤال  هذا 

الخنازير. ونهتم بتقديم وجبات غذائية خالية من لحم الخنزير. ونبين لهم، اأنهم غير مطالبين 

بال�صيام، اإذا مر�صوا في �صهر رم�صان. اإن هذا كله، من جملة الأمور، التي على الم�صت�صفى المنفتح 

على الثقافات الأخرى، النتباه اإليها والتقيد بها. وعلى ذكر العقاقير الطبية: اإن جرعات قليلة من 

الأدوية، ت�صبب للمر�صى من الأ�صول التركية، اأعرا�س جانبية ل ي�صتهان بها. بهذا المعنى، توجد، 

فعال، عوامل وراثية، توؤثر على تحلل المادة الم�صتخل�صة منها العقاقير. فانطالقا من الخ�صائ�س 

الوراثية التي يحملها الإن�صان، يمكن اأن تتم عملية ال�صتقالب، ببطء في بع�س الحالت، وب�صرعة 

كبيرة، ن�صبيا، في حالت اأخرى. ولهذا ال�صبب، وبالن�صبة لبع�س ال�صعوب، ل مندوحة للمرء من 

اإعطاء بع�س العقاقير بجرعات قليلة، واإعطاء جرعات اأكبر بقدر تعلق الأمر ب�صعوب اأخرى. فثلث 

الأثيوبيين، مثال، يت�صفون باأن عملية ال�صتقالب تتم عندهم ب�صرعة فائقة جدا.

اإلى اأي قدر ينفتح الطب النف�صي والعقلي في تركيا على الثقافات الأخرى؟ وما مدى توا�صل هذا الطب 

مع ثقافة الالجئين ال�صوريين، مثال؟

مع اأن تركيا بلد ي�صتقطب كثير من النازحين، اإل اأن المالحظ هو اأن تركيا تفتقر اإلى خدمات 

الترجمة، ول تدرك، بنحو كاف، اأهمية الطب النف�صي والعقلي المتفاعل مع الثقافات الأخرى. 

هذا اأمر يوؤ�صف له طبعا. ولكن، ربما اأ�صفر الم�صتقبل المنظور عن التحول المتوخى.

  عليم غرابوفاج    كاتب و�صحفي األماني من اأ�صول كرواتية وبو�صنية.

ترجمة: عدنان عبا�س علي
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I كتبت اإحدى المخت�سات بالتحليل النف�سي عن تجربتها في عيادتها 

مع المر�سى القادمين من �سمال اإفريقيا وال�سرق الأو�سط. وكان كثير 

منهم قد جاوؤوا اإلى األمانيا اأطفال �سغارا، اأو كانوا اأبناء مهاجرين 

ترعرعوا هنا. وقد خّلف هذا الو�سع �سغوطا نف�سية نوعية على هوؤلء 

الأطفال تركت بدورها اآثارها على معاي�سات البالغين اأي�سا. واإدراك هذه 

الحالة عبر المعالجة النف�سية ي�ساعدنا على فهم هذه الق�سية.

    

رائحة الغربة

الهجرة والطرد من الطفولة

SIGRID SCHEIFELE   زيغريد �سايفله

بالتحليل  الخا�صة  عيادتي  يــزور  طويلة  �صنوات  منذ 

اإفريقيا  �ــصــمــال  مــن  يــنــحــدرون  اأ�ــصــخــا�ــس  النف�صي 

وعــّمــال  حــروب  لجــئــو  ومنهم  ــط.  ــص الأو� ال�صرق  اأو 

مع  ليعي�صوا  هنا  اإلــى  هاجروا  واأ�صخا�س  مهاجرون، 

ينتمي  التي  نف�صها  الثقافة  من  (القادمات  زوجاتهم 

األمانيا  اإلــى  جذورهن  تعود  اللواتي  اأو  اأزواجــهــن  لها 

هاجروا  بالغون  �صباب  العيادة  اإلــى  فياأتي  نف�صها).  

اأن  بعد  بهم  التحقوا  اأو  اآبائهم  مع  اأطفال  األمانيا  اإلى 

جــاوؤوا  �صباب  وكذلك  ال�صتقرار،  بع�س  ــاء  الآب حقق 

هوؤلء  على  ي�صهل  ومما  الدرا�صة.  لغر�س  األمانيا  اإلى 

ال�صحّي  النظام  هو  النف�صي  الطّب  عيادات  مراجعة 

بغ�س  للجميع  ال�صحي  التاأمين  يوفر  الذي  الألماني 

النظر عن حجم عائداتهم المالية.

تحديات تواجه المهاجرين

ــى  ــاب الــتــي تــدعــو اإل ــب ــص هــنــاك الــعــديــد مــن الأ�

حياة  في  الحلم  مقدمتها  في  ويقف  الوطن،  مغادرة 

اأف�صل والرغبة في التحرر من البوؤ�س والأو�صاع التي 

الثقة  زعزعة  اإلــى  عموما  الهجرة  وتــوؤدي  تطاق.  ل 

عديدة.  �صنوات  بعد  ذلك  مالحظة  ويمكن  بالنف�س، 

ويتطلّب تلّم�س الطريق نحو الحياة اليومية لهذا العالم 

وجه  على  الأجنبية  اللغة  نحو  اأو  المختلفة،  اللغة  ذي 

الإطالق ــ الكثير من الأجانب يحتكون باللغة الألمانية 

هنا للمّرة الأّولى في حياتهم ــ، ذلك كلّه يتطلب جهودا 

نف�صية اإ�صافية ومتوا�صلة لفترة زمنية طويلة. وكذلك 

يظهر  والذي  هنا،  المتاأ�صل  غير  الجتماعي  التراتب 

ال�صرق  اأو  المغرب  بلدان  في  لظهوره  مغاير  ب�صكل 

وتطرح  بالقلق.  ي�صعرون  يجعلهم  مــثــال،  ــط  ــص الأو�

الهجرة بحّد ذاتها اأ�صئلة اجتماعية على الدوام اأي�صا. 

الهجرة.  بلد  في  عــادة  الجتماعي  النحدار  ويت�صح 

و�صائل  يمتلكون  المتعلمة  الطبقة  اأو  الأثرياء  فاأبناء 

مختلفة لاللتحاق بعالم الحياة الجديدة مقارنة باأبناء 

الأرياف القادمين من منطقة »جبال الريف« المغربية 

اأو جبال �صرق الأنا�صول. بيد اأّن هناك عالقات تن�صاأ 

بين اأبناء الطبقات الجتماعية في بلد الهجرة، الأمر 

على  ويتوجب  بلدانهم.  فــي  م�صتهجنا  يكون  الــذي 

منزلتهم،  من  الحّط  عملية  تحّمل  البالغين  من  الكثير 

اأنهم  كما  والمهنية،  المدر�صية  ب�صهاداتهم  يعترف  فال 

كانت  التي  الجتماعية  عالقاتهم  تحّطم  ي�صهدون 

على  هنا  فت�صبح  بلدانهم،  في  الحــتــرام  لهم  تجلب 

البلد  بين  الثقافية  الفروق  وتترك  اأهمية.  بال  الأقل 

البالغ  تاأثيرها  ي�صتقبلهم  الذي  الهجرة  وبلد  الأ�صلي 

وف�صال  الجديد.  البلد  اإلــى  بالنتماء  ال�صعور  على 

الجديد  الإقامة  مكان  حول  الت�صورات  فاإن  ذلك  عن 

للقادمين وت�صورات اأبناء بلد الهجرة عن المكان الذي 

جاء منه هوؤلء المهاجرون تغلب على تفكير القادمين 

وال�صّكان الأ�صليين على ال�صواء.

تاأثيرات الهجرة على الأطفال

اأّود اأن اأتعّر�س هنا اإلى جانب مهم من وجهة نظري 

وهو ال�صوؤال عن مدى التاأّثر الكبير التي ي�صهده تطّور 

مغادرة  تمار�صه  تاأثير  فاأّي  الهجرة:  بلد  في  الطفولة 

البلد والهجرة اإلى بلد اآخر اأثناء مرحلة الطفولة على 

واكت�صاب  باأنف�صهم  وثقتهم  باآبائهم  الأطفال  عالقة 

فالأطفال  الذاتية  قدراتهم  لتقييم  الالزمة  القابلية 

الذين ل يُ�صاألون عما اإذا كانوا يوّدون البقاء اأو الرحيل 

يتقا�صمه  ما  وهــذا  حــال.  اأيــة  على  المت�صررون  هم 

الجتماعي  عالمهم  يفقدون  الذين  الأطــفــال  جميع 

فروقا  هناك  اأّن  بيد  عوائلهم.  انتقال  ب�صبب  الأليف 

وليــة  ــى  اإل »ه�صن«  ــة  ولي مــن  النتقال  بين  وا�صحة 

طفل من قرية 

 �صودانية. 
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الحياة  عالم  بفعل  �صدمة  اإلى  الآباء  ويتعّر�س  ميونخ.  مدينة  اإلى  الريف  جبال  في  قرية  من  والنتقال  »بافاريا« 

اليومية الجديد وباأ�صكال مختلفة، ويوّثر ذلك على ال�صتقرار والأمن اللذين يقدمونها للطفل الذي يعي�س في العالم 

الجديد. فاأنا اأعالج في الواقع الكبار البالغين، لكن ال�صيء المميز في هذا الأمر هو اأّنهم ي�صهدون تجارب �صلبية 

الموؤقت  اإدراكه  ال�صغير  الإن�صان  في�صّكل  عليهم،  تاأثيرها  يتراكم  ثّم  حياتهم،  مراحل  من  ما  مرحلة  في  خارجية 

اأف�صل الأحوال اعتمادا على ما هو ماألوف وعبر تغيرات تدريجية فح�صب. وتهتز ثقة هوؤلء الأطفال  للعالم في 

النف�صية  لل�صدمة  ويتعر�صون  الطفولة،  ن�صبيا من مرحلة  العالم، فيخرجون مبكرا  باأمن  الطفولّي  بالإيمان  مبكرا 

اأ�صواأ الأحوال. ويّتبع الفتيان ا�صتراتيجيات مختلفة عن ا�صتراتيجيات الفتيات للتعامل مع هذا الواقع، وياأتي  في 

ذلك م�صحوبا بقلق الأّم والأب معا. 

النف�سال المّبكر عن الأّم 

للعالج من م�صاكل  ال�صّن ومتزوجة جاءت  والع�صرين من  التا�صعة  ال�صيا�صية وفي  العلوم  �صّيدة متخ�ص�صة في 

تتعلق بتناول الطعام. وكانت يائ�صة من مهنتها ولم تكن متاأكدة من حّب زوجها لها. و�صاألتني فيما اإذا كانت �صتجروؤ 

على اإنجاب طفل منه، اأو اأن ت�صبح اأّما اأ�صال اأو اأّن ال�صغط العائلي الذي يزداد بمرور ال�صنوات هو الذي يتطلّب 

ذلك. وكانت اأّمها قد تركتها لدى جّديها وعمرها لم يتجاوز عاما واحدا. وكان والداها معلمين في �صرق تركيا. 

وجاءت اأّمها اإلى األمانيا في منت�صف ال�صبعينات بناء على طلب خا�س بالقوى العاملة الن�صوية. ثّم لحق بها الأب. 

وبعدما بلغت ابنتهما �صّن الثالثة جلبها الوالدان اإلى األمانيا. وذكرت باأن والديها كانوا ير�صلون لها اأ�صرطة م�صّجلة 

ب�صوتيهما ور�صائل اأثناء فترة النف�صال عنهما. وروت لي حكاية اأي�صا، وهي اأنها كانت تر�صم بالقلم على الجدران 

البي�صاء لمنزل جدّيها اإّبان فترة الفراق عن اأبويها. وعندما �صاألتها جدتها عن ذلك اأجابت باأنها تكتب ر�صالة اإلى 

اأّمها. فبكت الجّدة تعاطفا مع األم الفراق الذي �صعرت به الحفيدة، ولم تقّرع البنت على الخرب�صة فوق الجدران. 

وحالما بلغت البنت �صنا منا�صبة تعهدت لها الأم باأّنها �صتتكفل بكل ما يحتاج اإليه الطفل الأول لبنتها خالل �صنواته 

تناق�س عر�س  واأخذت  البكر،  النف�صي كانت حبلى بطفلها  العالج  لعيادة  المري�صة  واأثناء مراجعة  الأولى.  الثالث 

والدتها بتركيز. فا�صتيقظت م�صاعرها التي رقدت في اأعماقها فترة طويلة واأثقلت عليها �صنوات عديدة دون اأن 

ذلك  نتيجة  فكانت  المطلق.  ال�صتقالل  ورغبتها في  تركها وحيدة  اأّمها وحزنها على  ومنها غ�صبها على  تفهمها: 

الموافقة على عر�س الأّم.
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�سحية العودة 

الخام�صة  �ــصــّن  فــي  ــامــراأة  ب يتعلّق  الثاني  المثل 

لثالثة  واأّم  وظيفة  في  وتعمل  متزوجة  وهي  والأربعين 

النوم  لم�صكلة  نف�صّي  عالج  عن  تبحث  فجاءت  اأبناء، 

الم�صطرب والآلم الج�صدية المبرحة التي لم تكن لها 

الكاآبة  حالة  عن  ف�صال  الواقع،  في  ج�صدية  اأعرا�س 

اإّن  وقالت  طفولتها  عن  فتحدثت  عليها.  ت�صيطر  التي 

ترك  م�صنع  في  عامال  األمانيا  في  يعي�س  الذي  اأباها 

زوجته وولديها، وهي منهما، لدى الأّم في قرية جبلية 

تقع �صرق تركيا. ثّم وجد الأب نف�صه قادرا على جلب 

اآنذاك.  الخام�صة  �صّن  الفتاة في  وكانت  الأم وطفليها، 

وبعد ذلك بفترة ق�صيرة وبعدما بات من ال�صعب للجّدة 

اأن تعي�س بمفردها اأعربت الفتاة ذات الأعوام الثمانية 

عن رغبتها في النتقال اإلى بيت الجّدة، لكي تبقى الأم 

على  فتوجب  األمانيا.  في  وزوجها  الآخرين  ولديها  مع 

اإلى  اأن ترعى الأغنام والماعز وتدخل  البنت ال�صغيرة 

مدر�صة القرية وهي في عهدة الجّدة التي كانت تعي�س 

في ظروف �صنك. وقد زارها والداها مّرة واحدة بعد 

بداأت  وبعدما  الّجدة.  اإلى  انتقالها  من  �صنوات  خم�س 

اأعرا�س النحول والهزال تظهر على الفتاة ذات الثالثة 

فاأ�صرت  الطبيبات.  اإحـــدى  ــى  اإل ذهبت  عاما  ع�صر 

الطبيبة على اأن يعيد الأّب ابنته اإلى األمانيا، لأّن حياتها 

باتت في خطر.

وبعد عودتها اإلى اأ�صرتها اأخذت ت�صعر بالغربة اإزاء 

الأم والأب واأخويها. وكانت قد ن�صيت اللغة الألمانية. ثّم 

قررت بعد فترة من العناد اأن تتحمل جزءا من م�صوؤولية 

بالإ�صافة  و  اأي�صا.  واأّمها  �صّنا  الأ�صغر  رعاية �صقيقيها 

اإلى ذلك بذلت جهدا كبيرا في المدر�صة، لدرجة اأن اأحد 

ف�صاعدها  جهد،  من  تبذله  ما  مقدار  المعلمين لحظ 

على النتقال من مدر�صة لل�صفوف التاأهيلية اإلى مدر�صة 

لها  اأتاحت  اأخرى  مدر�صة  اإلى  انتقلت  ثّم  ومن  عادية. 

اإلى  متم�صكة  ومازالت  الثانوية.  �صهادة  على  الح�صول 

اليوم باأنموذج تحّمل الم�صوؤولية اإلى اأن تدهورت �صحتها 

النف�صية والج�صدية.

الهروب في �سّن الطفولة المبكرة  

المثل الثالث يتعلّق بامراأة �صابة هربت مع والديها 

ون�صف  عاما  تبلغ  وكانت  اآ�صيا  �صرق  بلدان  اأحــد  من 

للتخّرج  م�صاعيها  اأثــنــاء  عيادتي  ــى  اإل وجــاءت  الــعــام. 

لم  لأّنها  ذلك،  على  قادرة  تكن  لم  لكنها  الجامعة.  من 

مكتب  في  العمل  على  قــادرة  باأنها  تت�صور  اأن  ت�صتطع 

جميل وكبير، في حين كان اأبوها يعمل في قبو المبنى 

لها  الليلية، وكان قد ر�صم  الورديات  نف�صه وفقا لنظام 

باألم  لحظتها  و�صعرت  الأمل  ملوؤه  بهدف  ال�صورة  هذه 

الدبلوم  على  وح�صلت  درا�صتها  اأنهت  وبعدما  �صديد. 

ومن ثّم على وظيفة متنا�صبة مع �صهادة تخرجها ــ ولم 

تكن وظيفة بدوام كامل، بل مجرد مهنة تجعلها في غنى 

عالم  في  دخلت  ــ  اأخــرى  اإ�صافية  اأعمال  ممار�صة  عن 

من الخيال مرتبط بكّل ما ل عالقة باأبيها واأّمها. وفي 

الوقت نف�صه بدا لها والداها وكاأنهما دعّيان، بل وكاذبان 

كلّما تكلّما عن الأر�س التي ملكهما في بلدهم ال�صابق. 

وباتت  ومتعلمة.  ثرية  عائلة  ينحدران  اأبــواهــا  فكان 

اأ�صمته  ما  بين  تتاأرجح  ال�صابة  للمراأة  الذاتية  ال�صورة 

»بفتاة الغيتو المغلق« واأخيلتها باأنها اأميرة، لأّن اأّم جدتها 

كانت تعي�س على الأقل في منزل نبالء. وخالل مرحلة 

طويلة من العالج المّركز تمكنت �صيئا ف�صيئا من دمج 

�صور عالمها الداخلي المختلفة بت�صوراتها عن الحياة 

وتحمّل حالت التوتر عندما يكون التناق�س بين خيالها 

والواقع على اأ�صّده. بل تمكنت حتى من تحّمل الإح�صا�س 

بالذنب اإزاء الأّم والأب، وذلك بعدما نجحت اأخيرا في 

تح�صين واقعها الحياتي ب�صكل وا�صح.

ال�سغط الداخلي والخارجي

الم�صاعر  عــن  انطباعا  تــولــد  الأمــثــلــة  هــذه  لــعــّل 

الأطفال  على  يتوجب  التي  والت�صرفات  والــتــوتــرات 

الذين تطغي الهجرة على اأ�صلوب حياتهم التغلّب عليها، 

الأّم  عن  والنف�صال  بالعزلة  المرتبطة  الم�صاعر  وهي 

والأّب ب�صكل خا�س، وتقديم الت�صحيات باأبعادها النبيلة 

اإح�صا�س  اأي�صا  الآبــاء  لدى  وين�صاأ  والموؤلمة.  المترفة 

اإ�صالح  في  بالرغبة  اأحيانا  م�صفوعا  ياأتي  بالذنب، 

الأمور مجددا اأو يتم نكران هذا الإح�صا�س اأو تجاهله 

يحملون  والأطــفــال  المطالب.  من  المزيد  طــرح  عبر 

�صعورا مرهفا ول اإرادّياَ بقلق اآبائهم.

 ونادرا ما يتم اإدراك الت�صابك بين العامل النف�صي 

الداخلي والخارجي وفهمه على نحو كاف. وكذلك نادرا 

ما يفهم الت�صليم الداخلي بالأدوار الجتماعية المختلفة 

ت�صّكل مخزونا احتياطيا  والتي  الآخرين  والمرتقبة من 

وال�صّبان  الأطفال  يبق  ولم  الداخلي.  التوتر  من  كبيرا 

الألماني  المحيط  فعل  ردود  اإّن  بل  فقط،  عزلة  في 

والأجنبي ي�صاعف من حّدة هذا التوتر الداخلي اأحيانا. 

عن  تك�صف  اأخــرى  م�صتفي�صة  �صواهد  هنا  و�صاأعر�س 

هذه التوترات خالل مراحل حياة هوؤلء.

رائحة الغربة  

بلغت  والتي  اإفريقيا  �صمال  من  القادمة  المراأة 

ال�صعور  ب�صبب  عيادتي  اإلى  لجاأت  الثالثين  منت�صف 

الدوام. ف�صكت لي عن  التي تزداد على  الكاآبة  بحالة 

اإنجاب  في  رغبتها  اإلى  واأ�صارت  برجل  ف�صل عالقتها 

ب�صمال  بلدها  في  توفيت  قد  جدتها  اإّن  ثّم  اأطفال. 

اأفريقيا قبل وفترة وجيزة، وكانت اآخر امراأة من جيل 

الأجداد. وتحدثت بفخر عن عملها في دار لالأطفال 

وال�صبيبة باعتبارها مربية اأطفال، وهي مهنة موقوفة 

اأن  تخ�صى  والآن  الــجــامــعــات.  خــريــجــّي  على  عـــادة 

الرغبة  انعدام  ب�صبب  عملها  عبر  حققه  ما  كّل  تفقد 

والإهمال.

العائلة في  و�صمعت عن حدوث خالفات كبيرة مع 

الما�صي، بما في ذلك الهرب من منزل الوالدين وهي 

�صكواها  من  الرغم  وعلى  ع�صرة.  الخام�صة  �صن  فــّي 

اأّنها  بمعنى  ــ  دائــم  ب�صكل  نف�صها  اإلــى  اللوم  وتوجيه 

ــ  �صوؤونها)  تنظيم  ت�صتطع  بما يكفي (ولم  لي�صت جّيدة 

اأمام امراأة منتبهة وتتمتع  اأجل�س  اأنني  لكنني واثقة من 

لم  اأنني  لدرجة  بيننا جّيدا،  التفاهم  وكان  كبيرة.  بقّوة 

اأتردد في اأن اأعر�س عليها اقتراح العالج عبر التحليل 

النف�صي، والذي وافقت عليه واإن كان ح�صورها لجل�صات 

العالج كان يتم ب�صكل متباعد زمنيا. 

اأبوها  وكان  اأبناء،  �صتة  بين  من  �صّنا  الأكبر  فهي 

يعمل في األمانيا اأثناء زواجه ثم بداأ يمار�س فيما بعد 

عمل  موقع  في  عمل  وقــد  الب�صيطة،  المهن  مختلف 

ع�صرة  الحادية  �صّن  وفي  التقاعد.  �صّن  م�صمون حتى 

غادرت مع اأّمها واأخويها ال�صغيرين منزل جديها لأبيها 

ثالثة  اأّمها  اأنجبت  حيث  األمانيا  في  بــالأب  والتحقوا 

اأبناء اآخرين. 

خ�صعت  التي  الــمــراأة  هــذه  قدمتها  التي  ال�صورة 

�صديدة  كــانــت  حياتها  محيط  عــن  النف�صي  للعالج 

ال�صمالي  الأفريقي  العالم  على  فاأ�صبغت  ال�صتقطاب: 

وال�صيطرة  والت�صويه  والنفاق  والأنانية  التخلف  �صفات 

منفتحا  الألماني  العالم  لها  بدا  الجتماعية. في حين 

وبمتعة  حديثها  اأثناء  وا�صتخدمت  ومرغوبا.  ومثيرا 

عبارات باللهجة العامية واأمثلة باللغة الألمانية. وكانت 

اأن  منذ  وذلك  الألمانية،  اللغة  لإيقاع  بالرتياح  ت�صعر 

مع  يتحدثون  عّمها  اأبناء  وت�صمع  ال�صّن  �صغيرة  كانت 

بع�صهم البع�س بهذه اللغة عندما كانوا يم�صون العطل 

في بلدهم الأّم. ولم تتعر�س هذه ال�صورة التي ر�صمتها 

تجاربها  بفعل  حتى  الختالل  اإلــى  والأ�صود  بالأبي�س 

ال�صخ�صية هنا. وترتب عن ذلك تعّكر في المزاج متى 

يكفي.  بما  لي�صت جّيدة  باأنها  �صعورها  عليها  تغلّب  ما 

تجروؤ على  ولم  اأكبر في عملها  تبذل جهدا  اأخذت  ثم 

رف�س الطلبات المبالغ فيها. وات�صح فيما بعد باأن هذه 

كانت  بل  العمل،  في  زمــالوؤهــا  يطرحها  لم  المطالب 

التي  الآلية  لهذه  وبغّية و�صع حّد  اأعماقها.  ت�صدر من 

من  كان  �صلدة،  قيود  اإلى  وتحولت  نف�صها  في  تاأ�صلت 

من  وكان  ومدركا.  مح�صو�صا  الو�صع  هذا  جعل  المهم 

اأمام  مجددا  الطريق  فتح  نف�صه  الوقت  في  ال�صروري 

فت�ّصكلت  والمطمورة.  المتراكمة  الإيجابية  الذكريات 

حياتها  لخطط  بــالألــوان  غنية  �ــصــورة  الــوقــت  بــمــرور 

ون�صاأت اإمكانية الت�صخي�س الدقيق للخالفات المتعددة 

لحالة  وكذلك  ناجع  حــّل  على  تعثر  لم  والتي  الأوجــه 

الكبت اأو تق�صيم العالم اإلى اأ�صود واأبي�س. 

اأميرة في ظّل الأبّوة

مجددا  انتع�صت  طفولتها  �صنوات  اأولــى  ذكريات 

كانت  و�صاخبة  لفتاة مرحة  اأخرى  وك�صفت عن �صورة 

اأبيها،  طــرف  مــن  جــّدهــا  لــدى  خا�صة  بمكانة  تتمتع 

ي�صمح  وكان  الحقل،  اإلى  الباكر  ال�صباح  في  فترافقه 

بانتظام  الحلوى  لها  ويجلب  ح�صنه  في  بالجلو�س  لها 

من ال�صوق الأ�صبوعي. فاأدركت منذ اأيام طفولتها تلك 

باأّنها قادرة على انتزاع ما تريده من اأّمها، لأّنها كانت 

كانوا  فالجميع  لها.  جّدها  حماية  من  تماما  واثقة 

يهابون الجّد الذي �صيطر على اأبنائه وبناته عبر تربية 

ت�صعر  كانت  التي  ال�صغيرة  البنت  با�صتثناء  قا�صية، 

تجراأت  فقد  ثقتها هذه  وب�صبب  وحمايته.  الجّد  بحّب 

اأثناء زيارته  على رف�س الأب وهداياه التي يجلبها لها 

في  اأباها  حّولت  الأب  افتقاد  �صعور  من  وبدل  لبلده. 

منزل  في  الم�صتركة  للحياة  منّغ�س  عامل  اإلى  خيالها 

الجّد. وتذكرت با�صتياء عقوبة وجهها اأبوها لها ب�صبب 

في  �صجرة  اإلــى  فــاأخــذهــا  ــه،  ل ورف�صها  م�صاك�صتها 

الحديقة واأجبرها على الجلو�س تحتها مّدة طويلة قبل 

اأن ي�صمح لها بالعودة اإلى الدار.

م�سهد الأّب الغائب ورائحة الغربة 

ال�صعور  من  تماما  تتخل�س  لم  فاإنها  ذلــك  ومــع   

وعــدم  دائــمــا.  بعيدا  بقي  الـــذي  اأبيها  اإزاء  الــمــوؤلــم 

الإح�صا�س  لعدم  محاولة  كان  باأبيها  الظاهر  اهتمامها 

بالألم الذي �صببه �صعورها باأنها لي�صت مهمة بما يكفي 

غيابه  واعتبرت  معها.  بقائه  وعدم  لوالدها  بالن�صبة 

حتى  الــدار  خارج  يم�صيه  كان  الذي  والوقت  الطويل 

عندما  اعتبرته  بلده،  في  يم�صيها  التي  اإجازاته  اأثناء 

الهتمام  عــدم  اإلــى  اإ�ــصــارة  باأنه  �صغيرة  طفلة  كانت 

باأّن  بها. واأدركت لأّول مّرة بعدما بلغت �صّن ال�صاد�صة 

عائلة  كّل  اإّن  بل  ــ  الغائبين  ــاء  الآب من  العديد  هناك 

بلد  في  يقيم  ابن  الأقل  على  لديها  القرية  في  تقريبا 

الغربة  من  مختلفة  اأنواعا  هناك  باأّن  وفهمت  اأوروبي. 

كانت ت�صّخ�صها عبر رائحة الهدايا القادمة من هناك. 

لها  وبلجيكا  الجالتين،  حلوى  رائحة  „تحمل  فاألمانيا 

رائحة حلوة كالب�صكويت الرقيق“.
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في وطنها الأم، حيث در�صت عّماتها اأي�صا. بعد ت�صاعد حّدة الخالف العائلي هربت الفتاة ذات الخم�صة ع�صر عاما. 

اإلى  األمانيا واأبويها عن ق�صيتين هما عودتها  وتمّخ�س الحديث الذي جرى بين ممثلة »مكتب �صوؤون ال�صباب« في 

الأ�صرة وموا�صلة تعليمها. وبذلك اهتزت �صلطة الأّب، خوفا من اأن ي�صتقبل اأحد ممثلي مكتب ال�صباب في بيته من 

جديد، ويُحا�صب على اأ�صلوب اإدارته ل�صوؤون الأ�صرة، الأمر الذي يعتبره عارا. 

واأّن  األمانيا  يجوز �صربهم في  وال�صّبان ل  الأطفال  اأّن  النزاع، مفادها  نقلة معلوماتية في هذا  الفتاة  ف�صهدت 

المدر�صة اإلزامية حتى �صّن ال�صاد�صة ع�صرة، واأّن الأطفال لهم حّق الت�صال بمكتب �صوؤون ال�صّبان. وا�صتعانت ذات مّرة 

بتدخل هذا المكتب في اإحدى الحالت الحرجة. و�صار والدها يطلبان منها في العديد من الحالت القيام بالو�صاطة 

بينهم وبين الألمان. فت�صلمت مهمات يقوم بها الآباء عادة، واأخذت تنجز المعامالت الر�صمية مع المكاتب ووكالت 

التاأمين وترافق اأّمها اإلى عيادات الأطباء. فانقلب مبداأ ال�صلطة في هذه الحالة منتقال من الآباء اإلى الأطفال. هذا 

التحّول بداأ بعد انتقالها اإلى األمانيا مبا�صرة. 

م�سهد: اأبناء الآباء „الألمان“ و „المغاربة“

ولدة الطفل لالأ�صرة في األمانيا اأ�صبح م�صدر األم م�صتمر، فعانت البنت ذات الإثني ع�صر عاما من اأ�صلوب التعامل 

الرقيق الذي اأظهره الأب اإزاء المولودة الجديدة والتي كان الأب يحملها على ذراعه ويمنحها ا�صما محببا. وكانت 

الفتاة الحديثة الولدة تحظى بالحّب الالمحدود من لدن اأبيها وجعلته ي�صعر بال�صعادة. وجميع الجهود التي بذلتها 

البنت الكبرى في تدبير �صوؤون المنزل لم تجلب لها ما تلقته الطفلة الر�صيعة من حنان بكّل ب�صاطة. 

هذه المعاي�صات اأخذت تذكرها بفقدان الحماية التي كان يوفرها الجّدان اللذان رحال دون اأن تحزن كثيرا على 

ال�صواء،  اللعب مع �صاحباتها والبالغين على  واإغــراءات  العزاء  لها  الذي كان يقدم  الأليف  فراقهما و�صياع عالمها 

وال�صير بين الأزّقة والمنازل والحقول والحيوانات والروائح وال�صياء، ب�صبب الهجرة اإلى األمانيا. هذا النتقال جلب 

معه انف�صال داخليا عميقا في مجرى حياتها الالحقة. 

المتعددة  التغيير  عملية  بــداأت  الوالدين  زواج  من  �صنوات  ع�صر  من  اأكثر  بعد  األمانيا  في  العائلة  ا�صتقرار 

الجوانب، فولدة اأّول طفل في األمانيا اأدى اإلى تاأ�صي�س العائلة من جديد. بيد اأّن و�صع الأّم طيلة حياتها الم�صتركة 

مع زوجها بقّي �صبيها لو�صعها اإثر ولدة اأّول طفل في الكثير من الحالت: فهي ومثل ابنتها، لم تكن تعرف �صيئا 

عن عالمها الجديد، ول كيفية التفاهم باللغة الجديدة، فعا�صت مثل ابنتها اأي�صا خارج الأ�صرة الكبيرة للمّرة الأولى. 

لكنها احتلت �صيئا ف�صيئا موقع رّبة البيت بعد حملها وولدتها لأّول طفل في األمانيا، و�صار الأّب يبحث عن دور جديد 

له في العائلة بعد القدوم اإلى هنا. فعثر على طماأنينته عبر الهتمام العميق بالإيمان الديني، فتخلّى ملّيا عن العادات 

التي كان يمار�صها مثل التدخين واحت�صاء الخمر وبداأ ي�صلّي بانتظام. فاأخ�صعت البنت للت�صورات الأخالقية الموروثة 

التي تخ�صع لها كّل فتاة في طريق التحّول اإلى امراأة، فتم تنبيهها مرارا ب�صرورة الحفاظ على عذريتها. وكان عليها، 

هي نف�صها، اأن تتغلب على غرائزها في فترة المراهقة وترتدي مالب�س ع�صرية وتكون لها ت�صريحة �صعر حديثة مثل 

التوتر مع والديها، فنزعت  بغية تحقيق عالقة خالية من  بارتداء الحجاب  اإقناعها  واأخفقت محاولة  بنات جيلها. 

الحجاب بعد مّدة ق�صيرة. ثم اأقامت عالقة وثيقة باإحدى �صديقاتها وعائلتها و�صارت تبحث لديهم عن توجه حياتي 

بل ولجاأت اإليهم كمهرب من عائلتها.

الجميع بما في ذلك الأب قبلوا بو�صاطة اإحدى �صاكنات البناية الألمانيات. وكانت هي من نظمت مع �صكان اآخرين 

في الما�صي حفل ا�صتقبال لالأم واأطفالها و�صبغوا �صلم البناية زينوه بالبالونات.

التمّرد وامل�سوؤولية وتقّبل م�ساعدة الآخرين 

اإحدى المعلمات الخبيرات اكت�صفت خوف الفتاة ال�صابة من المتحان النهائي. وبعدما �صاألتها مرات عديدة عن 

موعد تقديم عملها اأجابت الفتاة باأنها لم تبداأ بالكتابة بعد، رغم اأن موعد تقديم العمل كان و�صيكا. فاقترحت عليها 

معلمة التدريب اأن تتحدث لها عّما �صتكتبه. فاأ�صغت لها يوما بعد اآخر واأخذت تعلّق على ما �صمعته، حتى ات�صحت 

اأفكار الفتاة ال�صابة وباتت قادرة على الكتابة. وح�صلت على تقدير خا�س على فهمها التربوي ال�صليم، لدرجة جلبت 

عليها ح�صد التالميذ، ومع ذلك فاإنها لم تكن واثقة من قدرتها على الحتفال بنجاحها. 

وكم تمنت اأن تلتحق بالجامعة، لكن فر�صة الحياة الم�صتقلة في بيت خا�س باتت بعيدة للغاية. واليوم وبعدما 

خّف توتر العالقات العائلية اأ�صّرت الأّم لبنتها الكبرى ب�صكل مفاجئ: „كان مجيئنا المتاأخر اإلى األمانيا �صيئا بالن�صبة 

لك، واإل فكنت �صتدر�صين هنا“. ومن بين الأبناء الثالثة الذين ولدوا في األمانيا اأنهت ابنة درا�صتها بينما دخل البن 

اإنها لي�صت منطقة حرب، ولكن

التراث الثقافي العالمي في خطر 

�صديد. الواجهة ال�صمالية لم�صجد 

وزير خان في لهور، ٢٠13.
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من  امــراأة  اأّمها  مع  زارت  فقد  الزمنية،  الفترة  هذه  في  حققته  اآخــر  اكت�صاف  وثّمة 

اأقربائها البعيدين كانت تقيم مع ابنتها في بيت قديم وفقير وب�صكل وا�صح حتى بالن�صبة 

لطفلة �صغيرة. فخاطبت بعفوية البنت التي في �صّنها باأّن نعلها مثقوب. فتلقت على الفور 

ت�صعر  ال�صغيرة  الفتاة  فعل  رّد  فجعلها  اإليه“.  يجلبكم  اأن  يريد  اأّب  لك  „اأنِت  غا�صبا  رّدا 

يعد  ولم  الغربة  بالد  في  جديدة  اأ�صرة  اأ�ص�س  قد  البنت  والد  باأّن  اأدركت  واأخيرا  بالقلق. 

مهتما بمن تركهم في القرية. ولم ير�صل لهم مال ول هدايا. ف�صارت ت�صعر بالخجل من 

عبارتها التي جرحت بها م�صاعر الآخرين دون ق�صد، قبل اأن تدرك مغزاها.

م�سهد: خرق النظام

الفتاة ال�صغيرة اعتبرت الذهاب اإلى مدر�صة القرية واجبا كريها. واأ�صبحت هذه البنت 

فف�صحها  نف�صها.  على  تتبول  اأ�صبحت  بل  ال�صّف  اإلى  الدخول  تخ�صى  نف�صها  من  الواثقة 

التي جلبها  ودفاترها  الجميلة  اأقالمها  منها  ينتزعون  التالميذ  وبداأ  و�صربوها.  المعلمون 

في  رف�صت  �صباح  وذات  المدر�صة.  اإلى  الذهاب  ترف�س  بداأت  ثّم  األمانيا.  من  الأب  لها 

الأخير ارتداء الحذاء بالرّباط الذي اأهداه لها الوالد من اأجل المدر�صة بالذات، 

الجّد، و�صرخ في  تدّخل  المّرة  تلك  التعليم. وفي  راغبة في موا�صلة  تعد  ولم 

وجهها و�صربها. ولم تكن الفتاة قد راأت جّدها غا�صبا بهذا ال�صكل من قبل. 

فاعتراها خوف كبير ــ حتى حين تذكرت هذه الحادثة المن�صية منذ زمن 

بعيد وهي تحت العالج النف�صي ــ فان�صاعت ل�صلطة الجّد. 

ذاتها  على  للمحافظة  اأخــرى  و�صائل  على  عثرت  ذلك  بعد 

حّل  اأرادت  كلّما  ال�صم�س  فــي  تجل�س  فــاأخــذت  العنيدة، 

جميع  معها  تنفع  ولــم  عــادة.  وتنام  المدر�صية  واجباتها 

الن�صائح. على العك�س من األمانيا، حيث كانت تذهب اإلى 

المدر�صة بكل �صرور، وبداأت تتعلم الح�صاب ب�صرعة، وبدا 

لها كّل �صيء مثيرا لالهتمام. واقترحت المعلمة نقلها اإلى 

�صف متقدم يتنا�صب مع �صّنها. وعلى الرغم من اأن لغتها 

الألمانية لم تكن على مايرام، لكّنها كانت قادرة على متابعة 

في  هذه  الف�صول  بحالة  وتم�صكت  جّيد.  ب�صكل  الدرو�س 

جميع مراحل التعليم المدر�صي والمهني. و�صاهمت اأي�صا 

في اإنجاح عملية التحليل النف�صي. 

المراأة  مقابل  حراما“  كان  �سيء  „كّل  م�سهد: 

الألماني  العالم  في  الو�ساطة  دور  تلعب  التي 

الر�سمي

المالب�س  بــارتــداء  المتعلقة  ال�صوابط  عن  لي  روت 

والتي كانت تزداد ت�صددا با�صتمرار و�صربها ب�صبب اأخطاء 

و�صمل  منه  عانت  الــذي  التفاهم  و�صوء  الأهمية  �صئيلة 

اإلى �صجن. وكان  اأخويها الأ�صغر مّنها �صّنا، فتحّول بيتها 

اللقاء  القيام بواجبات منزلية عديدة وكانت فر�س  عليها 

ب�صديقاتها خارج الدار محدودة. بينما كانت المدر�صة تثير 

اإعجابها في األمانيا فرغبت في موا�صلة تعليمها والح�صول 

على �صهادة الثانوية العامة لكي تدر�س في الجامعة. لكن 

والديها حمال ت�صورا اآخر، فاأرادا اأن ت�صبح رّبة بيت واأّم، 

وذلك على الرغم من اأن والديها يعتبرون التعليم �صروريا 



5455 علم النف�س |  زيغريد �صايفله: رائحة الغربةمعهد غوته | فكر وفن، عدد 1٠٢

الآخر اإلى الجامعة ومازالت البنت الأ�صغر في المدر�صة 

الثانوية. 

تركيبة ال�سراعات

الق�صايا  تتج�صد  هنا  الم�صاهد  ا�صتعرا�س  فــي 

تعتبر  والتي  نموذجي،  ب�صكل  ال�صراعات  وتركيبات 

اأفريقيا  �صمال  من  المهاجرين  لأبناء  بالن�صبة  نمطية 

وال�صرق الأدنى وهي:

الم�صتركة  الحياة  بانعدام  المتعلق  الكبير  اللغز  ــ 

لالأ�صرة،

ــ حياة ال�صتقطاب بين عالمين والتي ل ي�صعر بها 

الأبناء المعنيين باعتبارها حياة اإ�صكالية وقابلة للتغيير،

عن  يعجزون  التي  الداخلية  ال�صتقطاب  حياة  ــ 

اإدراكها،

�صبب  ت�صددا  ــزدادون  ي الذين  الآبــاء  مع  ال�صراع  ــ 

حالة القلق، فيولدون لدى الأبناء حوافز نقي�صة تقاوم 

الت�صدد، وتت�صمن بالإ�صافة اإلى ذلك الرغبة في حماية 

الوالدين،

ــ الم�صوؤولية المبكرة لرعاية العائلة والتي ل ت�صتند 

اإلى مثل اأعلى اأو نموذج، وتوّلد اأخيلة وا�صعة من ناحية 

وهذه  ثانية.  ناحية  من  الأخطاء  ارتكاب  من  والخوف 

التركيبة ت�صبه حالة الإق�صاء من مرحلة الطفولة،

البلد  يولدون في  الذين  المختلف لالأبناء  الو�صع  ــ 

ويطغي  الأ�صقاء،  بين  المناف�صة  ي�صّجع  والذي  الجديد 

عليه القيام مبكرا بدور الأّم.

ب�صكل  الرجال  فيها  يهمين  ثقافة  من  ياأتي  فمن 

وتحجيب  التعفف  عبر  الغريزة  فيها  وتقمع  �صافر 

الجديد  القادم  هذا  فــاإّن  العامة  الأماكن  في  المراأة 

�صيخ�صع اإلى �صغط غريزي اأكبر في بلد يمتلك ثقافة 

حّرة ويقمع الغرائز بطريقة اأخرى، الأمر الذي يجعله 

يتحرر  اأن  من  خوفه  فيت�صاعف  نف�صه.  من  واثق  غير 

الجتماعية.  القيود  من  خا�س  ب�صكل  وبناته  اأبــنــاوؤه، 

قد  م�صادة  اإجــراءات  اتخاذ  اإلى  يقود  الإح�صا�س  هذا 

الجتماعبة.  والعالقة  للت�صرف  مت�صددا  نموذجا  تنتج 

وهناك اأ�صر تتخذ فيها حالة القلق الحادة وال�صراعات 

اأق�صى  اإلــى  ت�صل  تطاق  ل  اأ�صكال  والتمرد  والعنف 

المحتمة  ال�صراعات  وتخف حّدة هذه  العنف.  حالت 

اإذا ما كان الأبوان يحّبان ويحترمان بع�صهما البع�س، 

وان�صجام  ا�صتقرار  حالة  يعي�صون  الأبناء  كان  ما  واإذا 

اأنهم ينعمون  حياتي في �صنواتهم الأولى، متاأكدين من 

ذلك  على  الم�صاعدة  العوامل  ومــن  الوالدين.  بحّب 

وف�صول  اإبداعية  بطاقة  مزودين  الأبناء  يكون  اأن  هو 

فيحافظون على ذلك في جميع الأزمات. وبهذه الحالة 

�صتتغلب الفر�صة الوا�صعة التي يتيحها بلد الهجرة على 

النف�صية. ال�صدمات 

النتائج

اآبائهم وحمايتهم  ــ الأطفال يعتمدون على رعاية   ١

ومحيط العائلة عبر �صنوات طويلة. و�صيئا ف�صيئا يت�صّكل 

المبا�صرة  المعاي�صات  عن  الم�صتقلة  والمعرفة  الوعي 

والتي يمكن التعبير عنها لغويا (�صيغموند فرويد يطلق 

ولم  بالتجربة«).  »التعامل  م�صطلح  المرحلة  هذه  على 

ي�صتطع اأّي طفل اأن يقرر ترك عالمه الأليف اأو اأن يقدر 

اأهمية ترك الوطن ــ وحتى الكبار يجهلون التغّير العميق 

الذي ينطوي عليه ترك الوطن الأّم. والأهّم من ذلك هو 

التحدث مع الأطفال ومنذ �صّن الر�صاعة حول التغّيرات 

اإدراك  لغر�س  لي�س  الأخـــرى.  الجوهرية  والق�صايا 

التغّيرات ذهنيا، بل منحهم �صعورا باأنهم يعي�صون باأمان 

في كنف الوالدين. ومن �صاأن ذلك اأن يقلل من الق�صوة 

العائلة  هجرة  مثل  الحياتية  الم�صائر  على  الحتمية 

كلّها اأو اأحد الأبوين اأو كالهما، وما تحمله الهجرة من 

اأف�صل  وفي  والعزلة.  القلق  وم�صاعر  انف�صال  حالت 

الأحوال فاإّن الطفل يتطّور بدون اأن تظهر عليه اأعرا�س 

التحديات  تحويل  على  قـــادرا  ويــكــون  للنظر،  ملفتة 

والداخلي  الخارجي  العالم  مــن  القادمة  الم�صتمرة 

هنا  بالمالحظة  والجدير  خــاّلق.  اإبــداعــّي  نحو  على 

والفّنانين  وال�صينمائيين  الكّتاب  من  الكبير  العدد  هو 

اأ�صول  من  ينحدرون  ل  الذين  والعلماء  والمو�صيقيين 

الطفل �صي�صاب  فاإّن هذا  الأحوال  اأ�صواأ  األمانية. وفي 

التطّور  على  وخيمة  نتائج  عنها  تترتب  التي  بال�صدمة 

النف�صي والج�صدي.

بفعل  كذلك  يتاأثر  وميوله  الطفل  غرائز  تطّور  ــ   ٢

الــذي  التخلّي  هــذا  والأحــجــيــة،  الألــغــاز  عــن  التخلي 

والمقترن  الداخل  من  القادم  فالقلق  الهجرة.  تفر�صه 

مواجهة  اأثناء  التوتر  يعزز  الجن�صية  بال�صهوة  دائما 

الفتى  اأو  الطفل  يعجز  ما  وغالبا  الخارجي،  العالم 

ذلك  فتتمخ�س عن  الحالتين.  بين  التفريق  اليافع عن 

غريزة  منها  البع�س  يعرقل  مختلفة  �صلوك  اأنــمــاط 

البحث  اإلى  منها  الآخــر  البع�س  يدفع  بينما  ال�صهوة، 

الإ�صباع  هذا  يكون  اأن  دون  لها  اإ�صباع  عن  الم�صني 

قائما على عالقة عاطفية.

القدرة  طفولته  فترة  خــالل  يكت�صب  الطفل  ـــ  ـ  ٣

يحملون  يحبهم  الذين  اأّن  حقيقة  وتحمل  اإدراك  على 

دائما  يحّب  ل  واأنــه  نف�صه،  الوقت  في  �صيئة  جوانب 

فازدواجية  اأحــيــانــا.  يكرههما  اإّنـــه  بــل  والأب،  الأّم 

ال�صخ�صية  الم�صاعر  وقــدرة  المحبوبين  الأ�صخا�س 

هي  الزدواجية  هذه  مع  والت�صامح  ذلك  تحمل  على 

اإزاء  التطور  من  متقدمة  مرحلة  قطع  على  عالمات 

حالة النق�صام بين ال�صّر والخير قبل كّل �صيء. وغياب 

الهجرة،  بفعل  كالهما  اأو  المحبوبين،  الأبوين  اأحــد 

العي�س  مثلما  تماما  العملية،  يوؤثر ل محالة على هذه 

الكثير من  ومواجهة  قلقين  والدين  مع  بلد جديد  في 

انق�صام  فيحدث  واحدة.  دفعة  الجديدة  النطباعات 

موؤّثر بين بلد الأهل حيث الألفة والروائح والأ�صوات 

الهجرة  بلد  وبين  والأمــان  وال�صوء  والألـــوان  واللغة 

والخوف  الإثـــارة  على  يبعث  والــذي  المجهول  حيث 

العالقات  طبيعة  تحدد  الق�صايا  هــذه  والف�صول. 

الذات  ومع  الآخرين  النا�س  مع  والم�صتقبلية  الآنية 

النق�صام  هي  والنتيجة  ال�صخ�صي.  والن�صاط  اأي�صا 

يوؤدي  اأن  اأو  الحالت  اأف�صل  في  يُحّل  اأن  يمكن  الذي 

اأ�صواأ  وفي  لحقا.  مقبول  حّل  اإلى  يحتاج  �صراع  اإلى 

الأحوال يمكن اأن يكون النق�صام غير قابل لالختراق، 

على  وخيمة  عواقب  ويوّلد  فيُنكر  جامدا،  مت�صلبا  بل 

الجتماعية. وعالقاته  الفرد 

٤ـ ـ  الحياة الم�صتركة في الوطن الجديد ت�صع الأطفال 

وال�صّبان في مواجهة مع الآباء، الذين يبدون لهم �صعفاء، 

لأنهم ل يعرفون الكثير عن بلد المهجر فيوؤدي ذلك اإلى 

الأبوين  قيمة  من  والحّط  ال�صخ�صية  القيمة  من  الرفع 

من ناحية والخوف من ارتكاب الأخطاء والذي يقود اإلى 

نتائج عميقة الأثر ول يمكن الإحاطة بها. ويحتاج تطّور 

الأطفال وال�صّبان ونمّوهم الداخلي اإلى الت�صور الم�صتند 

اإلى اآباء اأقوياء واكت�صاف مكامن ال�صعف �صيئا ف�صيئا. 

على  �صتتغلب  ال�صعف  فاإنها  حالت  تك�ّصفت  ما  واإذا 

اإظهار  الذين يخجلون من  والآباء  الأبناء  تعامل  طريقة 

الت�صّتر عليه رّبما عبر  اأبنائهم فيحاولون  اأمام  �صعفهم 

ممار�صة اأ�صاليب �صديدة الق�صوة، في حين يحتج الأبناء 

اأكثر  الآباء  اأن يجعلوا  واع  ب�صكل ل  ويتمنون  على ذلك 

�صعفا. فيحدث اأن يتجاهل ال�صّبان فر�س النجاح ويهملوا 

اإدراك منهم، لأنهم ل يتحملون  قابلياتهم الذهنية دون 

التقدم اإلى الأمام اأكثر من اآبائهم الذين يعانون من وطاأة 

جهودا  بذلوا  الذين  اأو  التهمي�س  اأو  المنفى  اأو  الهجرة 

م�صنية بغية الح�صول على موقع متوا�صع في المجتمع 

ويعرقل  هنا  ين�صاأ  بالذنب  واع  ل  �صعور  وثّمة  الجديد. 

التطّور الحّر للعالقات ال�صخ�صية بالواقع اليومّي ومكان 

العمل. وغالبا ما ي�صاهم هذا الواقع في �صقوط الأطفال 

قواهم  فيها  ي�صتهلكون  ا�صتغاللية  اأجواء  في  وال�صباب 

الروحية والج�صدية دون التمتع بثمرة هذه الجهود.

اإ�صكالية  نتائج  ذلــك  من  ي�صتخل�س  ما  كثيرا  ــــ   ٥

ونادرا ما تُفهم اإ�صكاليتها: اإذ اأّن الأطفال المهاجرين اأو 

اأطفال المهاجرين ينظرون اإلى ال�صراعات الحتمية بين 

اليافعين واآبائهم من زاوية التخلّف المزعوم لالآباء. مع 

اأّنهم في الواقع جزء من المجتمعات المتغيرة (الثقافات 

التي يواجه  ـ �صتراو�س)  ال�صاخنة على حّد تعبير ليفي 

الإح�صا�س  ويقترن  اآبائهم.  العموم  على  اليافعون  فيها 

ب�صعة الخيال الم�صاحب لفترة المراهقة بدور الو�صاطة 

المّبكر الذي يوؤديه الأطفال في محيطهم الجديد فيوّلد 

هذه  تعّر�صت  ما  واإذا  الأبوية.  بالقدرة  ت�صتهين  �صورة 

ال�صورة اإلى النقا�س من ناحية التحليل النف�صي فاإّن هذا 

الأمر غالبا ما ي�صطدم بمقاومة ما، لكنه يمار�س تاأثيرا 

اليافعين،  بين  تماما  ماألوف  �صراع  فيتك�ّصف  محررا: 

بدل من الحّط من اأهمية الوطن الأ�صلي لالآباء. وبذلك 

جلب  على  ــاء  الآب قــدرة  اإلــى  اأي�صا  جديدة  نظرة  تن�صاأ 

اأنف�صهم وعوائلهم اإلى بلد الهجرة.

الخال�سة

 التحليل النف�صي يمكن اأن ي�صاهم في اإطالق القوى 

ال�صهوانية والإبداعية لالأطفال والكبار فيما بعد. فعبر 

اأن  يمكن  قبل،  من  اأ�صرت  ومثلما  التحليلي«  »المجال 

الظروف  خــالل  وال�صتقطاب  ال�صديد  التوتر  ي�صّب 

الحياتية في جّو هادئ وخال من ال�صغط والنظر اإليهما 

بهذه ال�صورة. وبذلك تتاح الفر�صة لإعادة النظر مجددا 

لل�صراعات  الموروثة  والحلول  والمخاوف  الرغبات  في 

ــفــراق والــفــقــدان وجــعــل اأعــمــاق  ــم ال والــتــعــامــل مــع األـ

مع  تتوافق  التي  الحلول  عن  البحث  اأثناء  حّرة  النف�س 

الإنجليزي  النف�س  عالم  وتحّدث  الراهنة.  الحياة  نمط 

وينكوت D.W.Winnicott عن »مجال الإمكانات الكامنة« 

فيما  جوهرية  باأهمية  يتمتع  الــذي   potential space

اأن  يتعلّق بتفتح الطاقة الإبداعية الإن�صانية. وبال �صّك 

المجتمع يمكن اأن يقدم م�صاهمة في هذا ال�صياق وذلك 

عندما يوّفر المجالت الثقافية لالأطفال وال�صّبان حيث 

ال�صتقطابات  قّوة  ا�صتداد  دون  ويحيل  عليها،  يتمرنون 

الم�صبعة بالتوتر. واإذا ما نجح النفتاح الداخلي وتخفيف 

القدوم  فاإن  والجديد  الأ�صلي  الوطن  في  التوتر  حّدة 

اإلى البلد الجديد �صيحافظ على �صلة الرتباط بالوطن 

كبيرة  تقدم فر�صة  الهجرة  فاإّن  المعنى  وبهذا  ال�صابق، 

لتجاوز ال�صغط الخارجي، وتلبية رغبة حّب ال�صتطالع 

وال�صير وراء الأحالم. فالعوالم المتغايرة تف�صح المجال 

من  المجتمع  اأفــراد  ذلك  في  بما  الجميع،  اأمام  وا�صعا 

المجردة  النظرة  لنا  وتو�ّصح  المحليين.  المواطنين 

النا�س  باأّن  والعلمية  الفنية  والتقديرية  الأدبية  للجوائز 

الذين ل ينحدرون من اأ�صول األمانية جعلوا الثقافة في 

األمانيا التحادية اأ�صّد غنى وثراء. واإنني لأدين بالف�صل 

اإلى عملي في مجال التحليل النف�صي مع الأجانب الذي 

اأتاح لي لقاءات ونقا�صات مثيرة.

اللغوية  العلوم  في  الدكتوراة  �صهادة  تحمل  �سايفله    زيغريد   

ودبلوم علم الجتماع وتعمل في مجال العالج النف�صي بمدينة 

من  القادمين  المر�صى  من  الكثير  تعالج  حيث  فرانكفورت، 

العالم العربي ـ الإ�صالمي.

ترجمة: ح�صين الموزاني 
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I في زمن العولمة والت�سابكات الكثيفة عبر الحدود، الذي يتطلب المزيد من المرونة في التنقل والحراك الذهني 

والج�سدي، يبدو الكالم عن الوطن والحنين اإليه مخالفا للفطرة اأو على الأقل بحاجة اإلى التعليل والتو�سيح. لهذا 

تحديدا نود هنا التطرق اإلى الفائدة وال�سرورة، التي ل تزال، للعمل على �سوؤال الحنين اإلى الوطن على كافة ال�سعد 

المعرفية، فل�سفيا، نف�سيا، اجتماعيا و�سيا�سيا على حد �سواء. هنا �سيتم الربط بين اآخر معارف علم النف�ش وت�ساوؤلت 

اأبحاث الهجرة وكذلك عر�ش نتائج بحث تطبيقي اأجريته على المهاجرين من اأ�سول تركية في األمانيا.

    

الحنين اإلى الوطن

حين ي�سبح الوطن غربة والغربة ل وطٌن

HACI-HALIL USLUCAN  حاجي خليل اأو�سلوجان

الرومان�صي فريدري�س فون هاردنبرغ،  الألماني  ال�صاعر  زعم 

الحنين  هي  الفل�صفة  اأن  مرة  ذات  نوفالي�س،  با�صم  الم�صهور 

اإلى الوطن، ثم اأ�صاف بحدة اأقل اأنها البحث الدائم ل�صتيالد 

ال�صعور بالوجود في الوطن اأينما كنت. 

اإن موا�صيع الوطن والحنين اإلى الوطن، لكن الحنين اإلى 

خارج  ال�صعادة  عن  للبحث  الــدوؤوب  وال�صعي  اأي�صا،  الغربة 

المكان ال�صيق، موا�صيع رئي�صية في اأدب الرومان�صية. بيد اأن 

الحديث عن الحنين اإلى الوطن في الع�صر الراهن يبدو �صيئا 

خا�صة  المرن،  الحديث  الإن�صان  فواجب  الزمان،  عليه  عفا 

كما  هو  القت�صادي،  للن�صاط  الحالي  الراأ�صمالي  النمط  في 

و�صفه ري�صارد �صونيت و�صفا جميال ودقيقا، يكمن في عدم 

وجود وطن بالمعنى الدقيق، عدم التعلق بمكان معين، باأهل 

واأ�صدقاء، اإنما يكمن في اأن يكون مرنا دائما وقابال للتنقل، 

اأو اجتماعية.  اإرادته في النجاح اأي قيود جغرافية  ل تعرقل 

اإننا اليوم قد نبرر لتالميذ المدار�س الحنين اإلى الوطن حين 

يريدون العودة بعد رحلة مدر�صية اإلى ح�صن الأم، اإلى ح�صن 

الروح  „كانت  اإذا  ماذا يحدث  لكن  الماألوف.  والمكان  الوطن 

م�صردة“؟ اإذا �صل الحنيُن اإلى الوطن الإن�صاَن؟ ثم كيف ينجح 

المرء في العثور على موئل جديد؟

الحنين  في عر�س  نت�صرع  ونحن  التب�صيط  في  نبالغ  هل 

اإلى الوطن كحالة عاطفية م�صروعة لدى الإن�صان البالغ؟ من 

الإن�صان  جو�صتين  كارين  ت�صخ�صن  الأنثروبولوجية  الناحية 

الحاجة  المفهوم  يت�صمن  حيث  الوطن“،  اإلــى  ــدرب  „ال باأنه 

اإلى وطن، اإلى الدفء والأمان، وكذلك �صيرورة „في الطريق 

وهو  متنقال،  تاريخه  طوال  الإن�صان  كان  فقد  الذات“.  نحو 

من الناحية الأنثروبولوجية كائن عرف الجتماع متنقال. اإذن 

فالتنقل �صمة الإن�صان الأولى ولي�س العقل.

الوطن مكانًا اجتماعيًا

ال�صعور  هــذا  عن  تحديدا  يعبر  الوطن  اإلــى  الحنين  اإن 

بعينه.  مكان  من  المنبعثين  الوجودي  والأمن  بالثقة  بالدفء، 

اإل اأن اختزال الحنين اإلى الوطن بالحنين اإلى المكان ل يفي 

الظاهرة حقها. فالوطن لي�س مجرد رقعة اقليمية بل اأي�صا حيز 

اجتماعي. لهذا يفهم الحنين اإلى الوطن باأنه توق اإلى الوراء، 

وبالدرجة  الماألوفة  والأ�صياء  الأمكنة  اإلــى  البيت،  اإلــى  �صوق 

العولمة  يزداد هذا حا�صرا في ظل  وربما  النا�س  اإلى  الأولى 

والت�صابك الجتماعي الكثيف اأو نظرا للت�صرد المعولم. 

اإذن يتم الإح�صا�س بالحنين اإلى الوطن غالبا حين ن�صعر 

والنا�س  والماألوفة  المحبوبة  الأ�صياء  بفقدان  بالخ�صارة، 

في  المنافي،  في  المهجر،  في  وخا�صة  والأمكنة، 

الموؤقت، هذه مثال تجارب يعانيها حاليا الماليين 

الأو�ــصــط.  ال�صرق  فــي  القائم  الو�صع  ــى  اإل نظرا 

الإح�صا�س بالحنين اإلى الوطن يخفي دائما تبخي�صا 

كلما  للما�صي.  متخيال  وتعظيما  المعا�س  للواقع 

ال�صور  ازدادت  كلما  الوطن،  عن  الإن�صان  ابتعد 

تنميقا  الــوطــن  عــن  ين�صجها  الــتــي  والمتخيالت 

الوطن يتم تحوير  اإلى  وت�صببا. في عملية الحنين 

الما�صي.  ــى  اإل والم�صتقبل  الحا�صر  مــن  الر�صا 

رائعا“،  �صيء  وكان كل  البلد  لما كنت في  „قديما، 

بمثل هذه العبارة يتم تقديم الحكايات للذات.

الحنين اإلى الوطن في التاريخ والفل�سفة

يقال عن اأوفيد اإن الوطن بالن�صبة له كان ذلك 

هو  اإذا  الوطن  لغته.  النا�س  يتحدث  حيث  المكان 

ذلك المكان، حيث نُفَهم �صعوريا، حيث نَفهم العالم 

لأنه ماألوف.

اإن الدرا�صات عن الحنين اإلى الوطن من اأقدم 

موا�صيع ال�صحة النف�صية للغرباء. فهو معروف منذ 

القرن ال�صابع ع�صر تحت و�صف »رد الفعل الحنيني« 

الذي يت�صمن تجاور الما�صي والألم.

من  هوفر  يوهان�س  ال�صوي�صري  الطبيب  يعتبر 

رواد »المكت�صفين الحديثين« للحنين اإلى الوطن، اأو 

فــ »جوهر  الحنيني.  الفعل  رد  اأعرا�س  اأهم  ي�صرح  الأقل من  على 

خيال  في  لديه  يكمن  الوطن«،  »اأ�صغاث  ي�صميه  الــذي  المر�س«، 

م�صطرب يُحِدث انحرافا لأرواح الحياة، فال تعود تتحرك في كامل 

راأ�س الإن�صان وتفي بوظائفها الحيوية، اإنما تتمحور حول „اله�صاب 

الإن�صان حالت ح�صية  الوطن“ والتي تحجب عن  التي تمثل فكرة 

اأخرى ول تني توقظ فيه فكرة الوطن. وهو يعتقد اأنه اكت�صف هذا 

المر�س عام 1٦٨٨ في ردود فعل الجنود ال�صوي�صريين في الخارج 

حين يتذكرون �صوي�صرا حالما �صمعوا رنين اأجرا�س الأبقار.

الطفولة: الفردو�ش المفقود

في فل�صفة القرن الع�صرين كان اإرن�صت بلوخ، الواقع تحت تاأثير 

من  �صواء،  حد  على  للتاريخ  المارك�صي  والتحليل  النف�صي  التحليل 

تطرق في نهاية عمله ال�صخم »مبداأ الأمل« اإلى فكرة الحنين اإلى 

�صيجد  جمعاء:  للب�صرية  الم�صترك  الوطن  يوتوبيا  وطــرح  الوطن 

الإن�صان، الذي مازال يعي�س في ما قبل التاريخ، الطريق اإلى نف�صه 

بعد اأن يك�صر قيود القت�صاد الراأ�صمالي التي تجعله غريبا ويخلق 

عالما „يتبدى للجميع في الطفولة ولكن لم يع�صه اأحد حتى الآن“، 

اإنه الوطن.

يف�صر التحليل النف�صي الحنين اإلى الوطن ا�صطالحا بالتوق اإلى 

الفردو�س المفقود منذ الطفولة. هنا يتخيل من يعاني الحنين اإلى 

الوطن ذلك العالم الماألوف والمفقود، وي�صمي وطنا موئل الطفولة 

ال�صعيدة وكذلك ال�صعور بالأمان والعي�س الرخو اآنذاك. وب�صكل اأكثر 

حدية، كمتخيل ذهاني، قد يكون الحنين اإلى الوطن في الآن ذاته 

تعبيرا عن ميل ارتجاعي مطبوع وحماية من الذهان، من انهيار الأنا 

اأو حتى النتحار.

ال�سياقات النف�سية 

اإن م�صاألة ال�صالت المحتملة بين الهجرة وال�صطراب العقلي 

مطروحة منذ اأكثر من مائة عام. فمنذ ع�صرينات القرن الما�صي 

لغة  تتكلم  „بيئة  في  النف�صية  ال�صطرابات  عن  درا�صات  اأجريت 

اأجنبية“ ودرا�صات عن القتالع من الجذور والحنين اإلى الوطن.

الفيل�صوف  اأ�ــصــار  والجنوح  الحنين  هــذا  بين  العالقة  ــى  واإل

اإلى  كارل يا�صبر في اأطروحة دكتوراة عام 1٩٠٩ بعنوان »الحنين 

ال�صبايا  الغتراب  يدفع  كيف  تف�صير  محاول  والجريمة«،  الوطن 

وتعمد  الأطفال  كقتل  اإجرامي  �صلوك  اإلى  ياأ�صهن  في  ال�صغيرات 

اإ�صعال الحرائق. كانت الن�صب العالية لالنتحار والأمرا�س النف�صية 

لأ�صباب ذاتية هي الدافع الرئي�صي للدرا�صات المبكرة عن الحنين 

الهجرة تركز  الأبحاث عن  الأولى كانت  المرحلة  الوطن. في  اإلى 

على اتجاهين متعار�صين: من ناحية ما ي�صمى »فر�صية الختيار«، 

في  كانوا  الغربة  في  نف�صية  عــوار�ــس  عليهم  تظهر  من  اأن  اأي 

اأوطانهم يحملون ميزات قبل ذهانية، يعانون القلق والتوتر ويردون 

�صوى  الغربة  ولي�صت  مر�صية  فعل  ردود  الع�صيبة  المواقف  على 

بحث عن محاولة للعالج. على النقي�س يمثل فار�س ودونهام منذ 

نهاية الثالثينات اأطروحة اأن العزلة الثقافية والمحيط الجتماعي 

غير المالئم في المدن الكبيرة خا�صة يعر�صان 

الغرباء لخطر الإ�صابة باأمرا�س نف�صية.

يمكن  الوطن  ــى  اإل الحنين  على  وبالتركيز 

تلم�س  الــوطــن  ــى  اإل الحنين  جــوانــب  اإن  الــقــول: 

مجموعة عري�صة من الم�صائل النف�صية كالوحدة 

الوطن  اإلى  فالحنين  الخ،  والغتراب  والخ�صارة 

فيجب  ال�صيطرة،  فقدان  عن  تعبيرا  اأي�صا  يظل 

في  وتقعيدها  الجديدة  البيئة  ا�صتيعاب  اأول 

اإلــى  الحنين  كــان  وربــمــا  قبال.  ماألوفة  اأنــمــاط 

الواقع،  من  الــهــروب  اأ�صكال  من  �صكال  الوطن 

من  �صكال  اليومية،  الحياة  متطلبات  من  الفرار 

اأ�صكال النت�صار العاطفي على الم�صاكل اليومية 

العملية.

هل يمكنك اأن ت�صمع �صراخهم؟

عمل للفنان ال�صوري و�صام الجزائري

www.wissamaljazairy.daportfolio.com

The pictures and photos of Syrian Artists 

presented in this edition are from the book 

Innenansichten aus Syrien (Inside Syria), edited 

by Larissa Bender, edition faust, frankfurt 2014.
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الحنين اإلى الوطن لي�ش مر�سا 

بع�س  مــع  يــتــرابــط  الــوطــن  اإلـــى  الحنين  اأن  ــم  رغ

الما�صي  في  الــدائــم  التاأمل  مثل  النف�صية  الأعــرا�ــس 

والخوف والقنوط ال�صديد، ينبغي التاأكيد اأي�صا على اأن 

الحنين اإلى الوطن لي�س متالزمة �صريرية. بل يرجح اأن 

يقع تف�صيره في مجال تغير الحيوية والمزاج.

ــزيــيــن في  ــل ــا عــلــى الـــطـــالب الــوي ــه ــات ــص فـــي درا�

الحنين  يعانون  من  اأن  في�صر  �صيرلي  وجدت  انجلترا 

ل  من  يميل  بينما  للمخيال،  غلبة  لديهم  الوطن  اإلــى 

العملية  الم�صاكل  على  اأفكارهم  تركيز  اإلــى  يعانونه 

لدى  العقلي  الن�صاط  في  حادة  اختالفات  هناك  واأن 

من  �صكال  الــوطــن  ــى  اإل الحنين  كــان  ربما  الطرفين. 

اأ�صكال الهروب من الواقع لأن اأحالم اليقظة والتفكير 

الم�صاكل  تجنب  على  ي�صاعدان  الما�صي  ملذات  في 

اليومية العالقة. عالوة على ذلك ظهر اأن الحنين اإلى 

العمر  مثل  الخارجية  العوامل  كليا عن  م�صتقل  الوطن 

اأكثر  تظهر  الوطن  اإلى  الحنين  م�صاعر  اأن  والجن�س، 

العمل  اليومي،  الن�صاط  اأن  اأي  والم�صاء،  ال�صباح  في 

اإلى  ي�صاف  واأخيرا  عوار�صه.  يخفف  الفعلي،  البدني 

كل هذا اأن م�صاعر الحنين اإلى الوطن تتكرر اأكثر في 

مراحل الخمول الذهني.

ح�صب علم النف�س المدر�صي يمكن التكهن بالحنين 

اإلى الوطن من خالل تبين التناق�س بين البيئة المحلية 

والجديدة (الختالل بين حيزي الحياة القديم والجديد). 

بحيث يمكن الفترا�س باأن الذين يهاجرون من �صياقات 

زراعية ريفية اإلى �صياقات ح�صرية، يبدون حنينا اأعمق 

ممن كانوا يعي�صون قبال في بيئات مدنية.

�سعوبات التكيف والإرهاق

متوا�صعة،  مــحــدودة،  ريفية  بيئة  فــي  تــرعــرع  مــن 

مختلف،  عمل  اإيقاع  لديه  وبالتالي  وب�صيطة،  معزولة 

للم�صاحات  مختلف  واإدراك  الزمن  مع  مختلفة  عالقة 

الجتماعي  يقلل خلقه  اأي من  والجتماعية،  الإن�صانية 

اُعتِبر  جديدة،  ظــروف  مع  تكيفه  فر�س  من  والثقافي 

منذ القدم ميال اإلى حنين اإلى الوطن مترافق ب�صعوبات 

اأخرى. هذا الجانب مهم  �صديدة في التاأقلم مع ثقافة 

األمانيا.  اإلى  جدا بالن�صبة للمهاجرين من اأ�صول تركية 

يفتر�س الباحثان كور�صال اآلرز واآلرز اأن ثلثي المهاجرين 

من الجيل الأول قادمين من قرى الأنا�صول.

في هذا ال�صياق تتجلى اأهمية كبرى لطريقة ودواعي 

الهجرة، اأكانت الهجرة طوعية اأو ق�صرية نتيجة مواقف/

الطوعية،  فالهجرة  اقت�صادية.  اأو  عائلية  �صغوطات 

الم�صاحات  قبول  كثيرا وطء  تخفف  الق�صرية،  بخالف 

الجديدة كوطن جديد. من يهاجر طوعا يفتر�س اأن يكون 

ويتقبله  الجديد  الواقع  في  لالنخراط  ا�صتعدادا  اأكثر 

وطنا جديدا. ما �صعب الأمر على كثير من المهاجرين 

بهدف العمل هو اأن هذا التغير لم يكن بق�صد الديمومة 

وتحول مع الزمن اإلى حل دائم.

اأن من  عالوة على هذا توجد نتائج متطابقة تبين 

يهاجرون مع العائلة قادرون على التعامل ب�صكل اأف�صل 

مع الو�صع الجديد من الأفراد الوحيدين اأو المطلقين. 

وطنه  في  التنقل  في  �صابقة  خبرة  لديهم  من  اأن  كما 

الأ�صلي يتعودون اأ�صرع على الوطن الجديد.

اإلى  الحنين  لتف�صير  فعالة  الإرهــاق  نظريات  تبدو 

الوطن: ي�صعر المهاجر بحالة الإرهاق في الغربة حين 

مجتمع  في  اليومية  الحياة  تنظيم  بمتطلبات  يواجه 

التنازل عن  الأكثرية دون  حديث، الندماج في مجتمع 

الحداثي  العجز  التغلب على  الذاتية،  الثقافية  قناعاته 

حينئد  قــدراتــه.  بدونية  والإح�صا�س  الأ�صلية  للثقافة 

يتنحى تحدي بناء الحياة في الغربة، في الوطن الجديد، 

ل�صالح ال�صعور بالعجز. ح�صب اأبرز المنظرين لالإرهاق، 

لم  اإذا  لالإرهاق  الإن�صان  يتعر�س  وفولكمان،  لزارو�ــس 

الحياة  متطلبات  مع  للتعامل  كافية  طاقة  لديه  تكن 

اأو  في المجالت ال�صخ�صية الهامة مثل العائلة، العمل 

العالقات الجتماعية.

متعددة  عملية  الإرهـــاق  يظهر  ال�صياق  هــذا  فــي 

الم�صتويات، مبتدوؤها اإدراك متطلبات الموقف وتقدير 

الطاقات المتاحة. وهذه تقرر اإذا كان الموقف المعين 

ربحا.  اأو  خ�صارة  تهديدا،  تحديا،  المعين  الحدث  اأو 

وعليه تن�صاأ محاولت مواجهة الموقف وتغييره اإيجابيا 

واإلى تح�صين الو�صع العاطفي من ناحية اأخرى. درجة 

عن  تخفَّف  قد  الوطن،  اإلــى  الحنين  وبذلك  الإرهــاق، 

طريق القدرات الذاتية والجتماعية. القدرات الذاتية 

الثقة  الذاتية،  الفعالية  مثل  فردية  �صمات  تكون  قد 

الطاقات  اأمــا  الر�صمي.  التعليم  م�صتوى  اأو  بالنف�س، 

كالأهل  الجتماعية  العالقات  �صبكة  فهي  الجتماعية 

والأ�صدقاء ومدى توافرها وقوتها. هذه جميعا عوامل 

ت�صاعد على التخفيف من العواقب الوخيمة للمتطلبات 

المتوافرة  والــقــدرات  المتطلبات  مقارنة  الخطيرة. 

توؤدي، حال عدم توازنها، اإلى الإرهاق، اأي الخوف من 

العجز.

الأبعاد الجتماعية وال�سيا�سية 

للحنين اإلى الوطن 

بعد هذه الإحاطة النظرية الق�صيرة بالمو�صوع، �صيتم 

هنا معالجة ظاهرة الحنين اإلى الوطن لدى المهاجرين 

ــراك فــي األــمــانــيــا. ولــكــن لــمــاذا هــذه المجموعة  ــ الأت

بال�صبط؟ هل ي�صعر الأتراك فقط بالحنين اإلى الوطن؟

من المهم التذكير اأول اأن قيمة الوطن والحنين اإلى 

الوطن ت�صت�صعر في الغربة لهذا تترادف مفاهيم الهجرة 

المهاجرين  اأن  ثم  الــوطــن.  ــى  اإل الحنين  مع  والمنفى 

الأتراك الذين يعدون حوالي ثالثة ماليين ي�صكلون اأكبر 

مبرر  اأي�صا  ولكن هناك  األمانيا.  في  مجموعة مهاجرة 

اأقوى للتركيز على الأتراك، فح�صب معطياتهم الذاتية 

يبرز الحنين اإلى الوطن كاأثر لالأعرا�س النف�صية لديهم، 

خا�صة لدى الكبار في ال�صن منهم. علما اأنه ل دور غالبا 

للفترة التي ق�صاها هوؤلء في األمانيا، اأي اأن الحنين اإلى 

الوطن لي�س عر�صا حادا اآنيا نتيجة النتقال قبل برهة 

وجيزة، اإنما هو قرين روحهم، تماما كما ي�صفه ال�صوفي 

الرابع ع�صر:  القرن  اإمره في  يون�س  التركي  والإن�صاني 

„ل�صت اأنا الغريب، الغربة فّي“.

 لهذا يجوز هنا اإبداء ال�صك في بع�س نتائج فر�صية 

منذ  توجد  لهذه  خالفا  اأي�صا.  الح�صارية  ال�صدمة 

الت�صعينات درا�صات كثيرة تدل على اأن معدل الأمرا�س 

الثمانية  اإلــى  الثالثة  الأ�صهر  خالل  يــزداد  ل  النف�صية 

ع�صرة الأولى، بل مع ال�صتمرار الطويل في الإقامة.

عالوة على النواحي ال�صحية لال�صتغال على الحنين 

اإلى الوطن له اأي�صا اآثار �صيا�صية واجتماعية. وهو يتعلق 

اأي�صا بالقدرة على والرغبة في الندماج لدى المهاجرين 

في األمانيا. قد يفهم الحنين اإلى الوطن كعقبة حا�صمة 

الثقافية  التوجهات  واعتماد  الناجح  التاأقلم  وجه  في 

الجديدة، فمن مازال ارتباطه النف�صي قويا مع الوطن، 

مع الأ�صل، �صيجد �صعوبة اأكثر في النخراط في الحياة 

وتحمل  جديدة  جــذور  و�صرب  النفتاح  في  الجديدة، 

الم�صكن الجديد والحياة الجديدة. قد  م�صوؤولياته عن 

اللتزام  �صعف  اإلــى  الأ�صل  الوطن  اإلــى  الحنين  يــوؤدي 

الجيران  التوا�صل مع  التردد في  اإلى  الجديد،  بالوطن 

الجدد والمحيط الجديد، الأمر الذي يوؤدي بدوره اإلى 

المزيد من ال�صعور بالغربة وال�صوق اإلى الأمكنة الماألوفة 

واأبناء منطقة الأ�صل.

ذوي  المهاجرين  كون جزء من  مع  يتنافى هذا  ول 

ويعتبرون  الألمانية  الجن�صية  نال  قد  التركية  الأ�صول 

ال�صفر ل يعني تغيير الوطن، كما  األمانا. فتغيير جواز 

يظهر  ما  وهذا  العقالنيين.  الواقعيين  بع�س  يزعم  قد 

جليا على الأتراك الم�صنين من الجيل الأول للمهاجرين. 

المالحظ اأي�صا اأن الدفء المتخيل والراحة التامة في 

يعرف  كما  الوهم،  من  �صربا  يتجليان  الأ�صل  الوطن 

األمانيا. فهم ي�صعرون ب�صياع الأمن  اإلى  بع�س من عاد 

عاديا  مكانا  الوطن  يغدو  فجاأة  الوطن،  في  الإن�صائي 

كئيبا  مكانا  الموهومة،  الأحيائية  قيمته  من  متحررا 

كغيره من الأمكنة. هكذا ل يندر اأن يتحول الوطن لدى 

تتحول  اأن  دون  غربة  اإلــى  الأتـــراك  المهاجرين  بع�س 

الغربة اإلى وطن.

المهاجرين  اأن  اأجريناها  درا�ــصــة  مــن  ا�صتنتجنا 

الأتراك من م�صتويات تعليم متدنية اأكثر �صعورا بالحنين 

في  والمبهمة  المعقدة  الحياة  اأن  نعتقد  الوطن.  اإلــى 

فيهم  فيتقد  وت�صحقهم،  اأكثر  ترهقهم  الكبيرة  المدن 

ال�صوق اإلى الأمكنة والأ�صخا�س وال�صياقات الماألوفة اأكثر 

فاأكثر. وربما يتولد فيهم، وهم في مجتمع يعطي مكانة 

اأقوى  �صعور  الر�صمي،  التعليم  لم�صتوى  عليا  اجتماعية 

بالدونية، لأن ميزاتهم الأخرى كالمهارات الجتماعية، 

الأمانة، الإخال�س في العالقات ال�صخ�صية، ل تجد هنا 

في األمانيا الكثير من التقبل.

الدين عامال م�ساعدا 

تدينا  الأ�صد  اأو  المتدينين  اأن  لحظنا  عليه  عالوة 

اأقل حنينا اإلى الوطن. كيف يمكن تف�صير هذا؟ المتوقع 

للم�صافة  نظرا  اأقوى  الوطن  اإلى  هوؤلء  يكون حنين  اأن 

الأو�صع من الناحية الح�صارية والدينية. قد يعود هذا 

اإلى عاملين:

١ ــ الملتزمون دينيا ب�صكل اأقوى يبنون مع جماعتهم 

»وطنا رمزيا«، في الغربة ي�صعرون باأنف�صهم „في اأيد اأمينة“ 

هي يد الإيمان، لديهم غالبا �صبكة عالقات اجتماعية قوية 

�صمن الجماعة الدينية ولهذا تكون معاناتهم اأ�صعف. اإذن 

فالتدين هنا يكون م�صدر قوة ذاتية.

يعتبرون  الذين  المتدينين،  الم�صلمين  ــ كثير من   ٢ 

لهويتهم  مميزة  عــالمــة  الدينية  بواجباتهم  الــقــيــام 

يمار�صون  قــد  ال�صعيدة«،  »الــحــيــاة  عــن  وم�صروعهم 

�صعائرهم بحرية اأكثر مما في تركيا مثال. لهذا قد تكون 

الرغبة في العودة اإلى الوطن اأ�صعف لديهم اأي�صا.

اأن ت�صبح  وهنا يطرح ال�صوؤال: كيف يمكن لألمانيا 

الوطن الجديد للمهاجرين؟ علينا اأول اأن ندرك ونقدر 

اأن على المهاجرين القيام بواجبات اأكثر بكثير واأ�صعب 

من  اأكثر  اأي�صا  ولكن  الأ�صلي،  المواطن  واجبات  من 

واجبات اأبناء بلدهم الذين لم يهاجروا. فعليهم اأن يجدوا 

اإعادة �صياغة  الثقافات، عليهم  اأو متعددة  ثنائية  هوية 

اأدوار مهنية واجتماعية  عالقاتهم العائلية، عليهم لعب 

جديدة، كما عليهم تجاوز كل الخ�صارات التي خلفوها 

العالقات  العائلة،  من  اأجــزاء  الأ�صلية،  اأوطانهم  في 

الجتماعية. عالوة على الم�صاهمة ال�صحيحة في تقوية 

م�صاواة فر�صهم في المجتمع الجديد، قد يكون الموقف 

ال�صعوري للمجتمع الم�صيف مفيدا حيث يمنحهم اأي�صا 

تلك الم�صاحات الرتجاعية دون اأن يذكرهم على الدوام 

بـ „القيمة الندماجية الم�صافة لعملهم“.

في  يقيم  تركي،  اأ�صل  من  باحث  اأو�سلوجان    خليل  حاجي   

مديرا   ٢٠1٠ اأغ�صط�س  اآب/  منذ  يعمل   .1٩73 منذ  األمانيا 

علميا لمركز الدرا�صات التركية واأبحاث الندماج في جامعة 

دوي�صبورغ ـ اإي�صن.

ترجمة: كاميران حوج
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I كما هي الحال في مناطق الإنتاج العلمي العالمية الأخرى تركزت اأبحاث ال�سدمة 

النف�سية الحديثة حتى قبل وقت قليل على �سحايا »بي�ش« وغربيين وانطلقت مثلما 

يفعل البحث ال�سيكولوجي في العموم من الواقع الحياتي للمجتمعات ال�سناعية. لكن 

ما هي ال�سدمات التي تت�سكل في الم�ستعمرات اأو مجتمعات ما بعد ال�ستعمار؟ 

    

ترجمة ما ال ُين�سى

ال�سدمة النف�سية في الأدب العربي المعا�سر

STEPHAN MILICH  ستيفان ميلي�ش�

الأغلب  وفي  البداية  منذ  النف�صية  ال�صدمة  منظرو  ين�صغل  لم  لو 

الذين  بالب�صر  واهتموا  فقط،  الحياتي  وبواقعهم  »بي�س«  ب�صحايا 

تبعات هذا  اأو  ا�صتعماري  تعر�صوا ل�صدمات نف�صية في ظل و�صع 

الو�صع اأي�صا، لما تر�صخت القناعة ب�صرورة اإرجاع �صبب ال�صدمة 

اإلى حدث منفرد مرتبط بال�صيرة الذاتية اأو حدث تاريخي، �صيوؤثر 

لحقا ب�صكل م�صر اأو مزعج على الكائن الحي وعلى ال�صورة الذاتية 

القناعة  هذه  كانت  ولما  المعني،  لل�صخ�س  النف�صي  وال�صتعداد 

ال�صدمة  ا�صطراب  اأو  لُع�صاب  الأ�صا�صي  النموذج  هي  بالذات 

ما  ا�صطراب �صغوط  لت�صخي�س  اأي�صا  الأ�صا�س  كما هي  النف�صية، 

بعد ال�صدمة.

فانون كنقطة انطالق  ثمة ن�س يعود اإلى اأوائل ال�صتينات، ت�صكل 

انطالقا من مجتمع عربي م�صتعَمر، وكان من الممكن اأن يلعب دورا 

�صت�صبح  عالمية  لأو�صاع  اآخر  توجها  يحدد  اأن  باإمكانه  وكان  مهما 

اأكثر عدالة في الم�صتقبل: اإن ال�صفحات الثالث الأولى من الف�صل 

ال�صتعمار  لمناه�صة  الكال�صيكي  فانون  فرانز  كتاب  من  الخام�س 

»معذبو الأر�س« (1٩٦1) هي في الأ�صا�س محاولة مبا�صرة ل�صتيعاب 

�صدمة.  بو�صفها  الجزائر  في  الفرن�صي  ال�صتعمار  وواقــع  خبرات 

لأن ال�صتعمار لم يكن بالن�صبة لفانون فقط „موِرد كبير للم�صحات 

النف�صية“ التي لم يكن بناوؤها ممكنا لغاية يومنا هذا ب�صبب نق�س 

الموارد ونق�س الوعي، بل وخلف اأي�صا „جراحا ل �صفاء منها، األحقتها 

ال�صدمة  �صبب  فانون  يعرف  ب�صعوبنا“.  ال�صتعمارية  الأر�ــس  لعنة 

يليها من تو�صيف لحالت  النف�صية« وما  لـ »ل�صطرابات  تاأمله  في 

لي�س  نف�صية،  ل�صدمات  تعر�صوا  الذين  والفرن�صيين  الجزائريين 

كما هو معتاد اليوم، كحدث منفرد عنيف ومفاجئ، بل كـ „ح�صيلة 

لعوامل اإثارة م�صرة“ توؤدي اإلى „اإنهيار اآليات الدفاع عن النف�س لدى 

الم�صتعَمرين“ ووفقا لفانون يبدو اأن „الم�صبب الأ�صا�صي هو الأجواء 

الدامية القا�صية والنت�صار العام لممار�صات غير اإن�صانية والنطباع 

الذي ل يمكن طرده من الذهن باأن المرء يعي�س نهاية عالم حقيقية“.

و�صف م�صابه للو�صع يتناوله خو�صيه برونر بعد خم�صين عاما في 

درا�صته الخا�صة عن ال�صدمة بعنوان »�صيا�صة ال�صدمة« عندما يكتب 

ا�صتنادا اإلى علماء نف�س فل�صطينين ما يلي: „تحول الحتالل نف�صه 

اإلى عامل فعال ودائم و�صامل لالإجهاد، و�صار عنفه الذي ل يمكن 

تفاديه �صببا لتعر�س الفل�صطينيين لل�صدمة النف�صية ب�صورة دائمة.“ 

في هذه الحالة �صي�صبح ما بعد ال�صتعماري مطابقا لال�صتعماري: 

ما  في مجتمع  (والعائالت)  الأفــراد  من  كبير  يتعر�س عدد  عندما 

اإلى ا�صطرابات  البداية  اأن يقود ذلك في  النف�صية، يمكن  لل�صدمة 

والمواقف  ال�صلوك  في  تغييرات  واإلى  تجاهلها،  يتم  اأو  مرئية  غير 

تتحول اإلى نمط وتحول لوقت طويل دون عودة المجتمع المعني اإلى 

نوع من التوازن. (هكذا هو تعريفي لل�صدمة النف�صية الجماعية).

حالة الطوارئ هي الو�سع الطبيعي  وفيما يخ�س المجتمعات 

العربية وكثير من مجتمعات ما بعد ال�صتعمار، ل يزال اإف�صال هذه 

من  و�صيا�صية  واقت�صادية  ثقافية  تدخالت  عبر  الذات  اإلى  العودة 

النف�صية  ال�صدمة  اعتبار  اليوم  يمكن  ل  وبهذا  م�صتمرا.  الخارج 

حدثا منفردا، بل يمكن روؤيتها بالنظر اإلى بع�س مجتمعات ال�صرق 

حالة  باعتبارها  اأخرى  مناطق  لمجتمعات  بالنظر  واأي�صا  الأو�صط 

الطوارئ التي اأ�صبحت طبيعية، والتي يتوجب اإنهاوؤها بكل الو�صائل 

الممكن،  اأفق  في  العنف  لإنهاء  �صعيا  والتقدم  الخال�س  اأجل  من 

وهو »موتيفة« حا�صرة في الأدب العربي المعا�صر، وخ�صو�صا في 

�صعر المنفى العراقي والفل�صطيني منذ الت�صعينات. وهنا ل يقع على 

عاتق الأبحاث النف�صية لل�صدمة والمنظورات ال�صيكوــ �صو�صيولوجية 

لها وحدها ال�صطالع بالواجب المهم لت�صليط ال�صوء على الآليات 

الخفية التي ي�صعب ك�صفها وطرق التاأثير وتبعات الإ�صابة بال�صدمة 

النف�صية وتعميق فهمنا للعمليات الجتماعية وتطورها، بل ي�صطلع 

لتف�صير  ت�صعى  التي  الثقافية  والدرا�صات  العربي  الأدب  اأي�صا  به 

الإ�صابة بال�صدمة وفهمها.

باأول  قام  قد  الأر�ــس«  »معذبو  كتابه  في  فانون  فرانز  اأن  رغم 

ت�صنيف لالإ�صابة بال�صدمة النف�صية في ال�صياق العربي وحذر من 

اإ�صارته  المدى، من خالل  ال�صتعماري طويل  للعنف  ال�صارة  الآثار 

قد  ال�صتعمارية  ال�صياقات  في  بال�صدمة  والإ�صابة  العنف  اأن  اإلى 

اأ�صبح اأمرا عاديا، اإل اأن ذلك لم يُلتقط بعد ذلك من علماء النف�س 

الأوروبيين اأو من المثقفين العرب على نحو ي�صمح بتناول التبعات 

المعقدة لال�صتعمار ذي الآثار ال�صادمة بدقة منهجية في المرحلة 
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التي  الجديدة  القمع  واأنظمة  الديكتاتوريات  لال�صتقالل،  الحا�صمة 

اأو م�صر  الجزائر  في  الحال  مثلما هي  بعدها  ت�صكلت  ما  �صرعان 

العالمية  الأبحاث  توجه  ذلك ظل  �صوريا. عو�صا عن  اأو  العراق  اأو 

وجه  على  اليهودية،  المحرقة  تبعات  جانب  اإلى  مرتبطا،  لل�صدمة 

الخ�صو�س ب�صدمة الجنود الأمريكيين العائدين من فيتنام وموؤخرا 

�صدمة الحادي ع�صر من �صبتمبر (مع ا�صتثناء جنوب اإفريقيا ورواندا 

كمراجع غير اأوروبية يكثر ذكرها) وكاأن �صدمة »البي�س« هي وحدها 

الجديرة بالدرا�صة والحديث عنها عالميا.

من  اثنتين  الأقــل  على  المعا�صر  العربي  الأدب  تناول  الأدب  دور 

لتدخل  نتيجة  المتف�صخة  الهوية  اإ�صكالية  وهما:  فانون  ق�صايا 

خارجي واآليات نزع الإن�صانية على يد الأنظمة ال�صيا�صية القمعية، 

وكذلك اإمكانات ا�صتعادة الإن�صانية عبر التعبير الأدبي.

اإل اأن الهتمام المبا�صر بال�صدمة النف�صية في الأدب العربي يكاد 

يكون لحد الآن معدوما، على النقي�س من الآداب والدرا�صات الأدبية 

الأوروبية والأمريكية والإ�صرائيلية، حتى بالرغم من اأن بع�س الأعمال 

الفنية في الن�صف الثاني من القرن الع�صرين قد عالجتها على نحو 

بارز و�صردتها باأ�صلوب اأدبي رفيع اأو منحتها طابعا مجازيا مثلما هي 

الحال لدى محمود دروي�س (فل�صطين) و�صعدي يو�صف (العراق) في 

ال�صعر اأو لدى �صنع اهلل اإبراهيم (م�صر) وغ�صان كنفاني (فل�صطين) 

واإليا�س خوري (لبنان). وقد تغير ذلك بو�صوح تام في ال�صنوات الأخيرة 

بالتاأكيد مدفوعا بـ »انتعا�س الذاكرة« (Memory-Boom) في الدرا�صات 

الثقافية العالمية، لكن اأي�صا ب�صبب الو�صع المتفجر في المنطقة، كما 

في غزة مثال.

تما�صيا مع التوجه الذي يربط بوعي بين التوثيق والخيال في 

الن�صو�س  من  والمزيد  المزيد  عقدين  منذ  يوجد  الأدبية  الكتابة 

النثرية والق�صائد والم�صرحيات لكتاب من دول عربية مختلفة تلعب 

على الأحداث اأو الظروف ال�صادمة وتعالجها �صرديا ب�صورة مقنعة. 

(وي�صري ذلك اأي�صا على �صينما الموؤلف العربية باأفالم مثل »اأطالل« 

اأدب  يوا�صل  ر�صيد).  لعدي  للعر�س«  �صالح  »غير  و  �صلهب  لغ�صان 

الكتابة  اإمكانات  حول  التاأمالت  الجديد  العربي  النف�صية  ال�صدمة 

الأدبية اأثناء الكوارث الإن�صانية وبعدها والظروف الحياتية ال�صادمة 

على  مالئم)  نحو  على  و�صردها  الظروف  هــذه  عر�س  (و�صعوبة 

طريقته الخا�صة ول يطرح بذلك ت�صاوؤلت عن مرجعية الن�صو�س 

بل  فح�صب،  الجانبية  واأ�صرارها  الحداثة  مع  جدلها  في  الأدبية 

يتحدى في اأثناء ذلك الموقف المهيمن لـلـ »غرب«. 

اأود في ال�صطور التالية اأن اأقدم عن كثب رواية عربية حديثة، 

العائلي  المجال  بين  والعام،  الخا�س  بين  الت�صابكات  فيها  تُعالج 

والمجال الجتماعي ال�صيا�صي وكذلك ق�صية »الجندر« ولكن اأي�صا 

ومحاولة  الوطني  للتاريخ  المت�صارعة  ال�صرديات  بين  الت�صابكات 

الفردية  النف�صية  ال�صدمة  ظل  في  الجتماعية  الأو�ــصــاع  تف�صير 

مبا�صر  ب�صكل  عربية  روايــة  تعالج  لم  علمي  حد  اإلــى  والجماعية. 

و�صريح اآثار ما بعد ال�صدمة وفقا لمنظور �صيكولوجي فردي مثلما 

فعلت »حرا�س الهواء« (٢٠٠٩) وبذلك اأ�صاءت اأي�صا البعد ال�صيا�صي 

لالإ�صابة بال�صدمة النف�صية، اأي �صيا�صة ال�صدمة النف�صية.

مثال �سوريا  يتركز اهتمام رواية »حرا�س الهواء« للكاتبة ال�صورية 

عنات  على   (1٩74 عــام  دم�صق  مواليد  (مــن  ح�صن  يا�صين  روزا 

ا�صماعيل وهي �صورية �صابة تعمل لدى ال�صفارة الكندية في دم�صق 

كمترجمة فورية خالل المقابالت مع طالبي اللجوء من بلدان ال�صرق 

الأو�صط و�صمال اإفريقيا.

 قبل �صنوات تعرفت اإلى المعار�س الي�صاري جواد الذي ما كادا اأن 

ارتبطا، حتى اعتقل واختفى لخم�صة ع�صر عاما في غياهب ال�صجون 

ال�صورية وبعد اإطالق �صراحه كان وا�صحا لكليهما اأن فترة انف�صالهما 

الحديث  الزوجان من  يتمكن  لم  الحظ  ول�صوء  اآثــارا عميقة.  تركت 

ان�صحب جواد  ن�صاأت.  التي  الجديدة  التغيرات والحاجات  عن هذه 

اإلى ذاته اأكثر فاأكثر وقرر ذات يوم الهجرة اإلى ال�صويد وو�صع زوجته 

اأمام خيار �صعب: اإما اأن تاأتي معه اإلى اأوروبا وت�صبح نف�صها طالبة 

ـ اأو تبقى وحدها. قررت عنات اأن تبقى في بيت اأبيها المري�س  للجوءـ 

بالقلب، وتحبل في ليلة �صفر زوجها. خالل اأ�صهر الحمل تتذكر عنات 

اأحداثا محورية في حياتها وتحكي ق�صة عائلتها (خ�صو�صا حكاية 

اأبيها واأمها التي ماتت رغما عنها ميتة ل اإن�صانية في غرفة العناية 

المركزة ب�صبب م�صاعفات مر�س ال�صرطان)  وكذا ق�ص�س اأزواج من 

الأ�صدقاء ف�صلت عالقتهم اأي�صا ب�صبب العواقب الالمرئية لالعتقال 

مع  طوال.  ل�صنوات  والنف�صال  وح�صية  الأكثر  والتعذيب  ال�صيا�صي 

ازدياد ان�صحابها عن العالم، يرى طفلها النور في اليوم الذي ي�صاب 

اأبطال  وم�صتقبل  والدها  يبقى م�صير  قلبية.  نوبة  بثالث  اأبوها  فيه 

الرواية مفتوحا، وتنتهي الرواية بغو�س الأم ال�صابة في �صبات عميق 

وتركها كل الهموم والمخاوف جانبا اإلى حين.

وكما هي الحال في ن�صو�س نثرية عربية اأخرى (مثال في ق�صة 

ح�صن بال�صم »الأر�صيف والواقع«) تظل حالة النوم الم�صابهة للموت 

وبالتالي الن�صيان الق�صير الأجل هي العالج الوحيد المتبقي والطريق 

للخروج من الواقع المليء بالألم. ت�صبح عنات من خالل وظيفتها ــ 
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ـ نقطة  مثل مديرها الكندي جوناثان الذي يقرر ب�صاأن طلبات اللجوءـ 

لالجئين  الفردية  المعاناة  ق�ص�س  من  الكثير  على  و�صاهدة  التقاء 

والحرب  للديكتاتورية  �صاروا �صحايا  اإفريقيا  و�صمال  الم�صرق  من 

اإدخال  الأهلية والغت�صاب. تنجح الكاتبة بهذا البناء ال�صردي في 

ق�ص�س ال�صدمة النف�صية المختلفة في ن�صيج الحكاية والتذكير بال 

مرئيتها و»كمونها«، وو�صف عواقبها على الأ�صخا�س المعنيين بقدر 

الإمكان ب�صورة ملمو�صة. 

بق�ص�صها  كثيرا  ال�صابة  المترجمة  تن�صغل  ما  �صرعان  لكن 

التي  والموؤثرات  والأحا�صي�س  ال�صخ�صية  حكايتها  فعبر  الخا�صة، 

اأطلقتها فواجع الغرباء، ل تعود قادرة على مواجهة تحديات العمل. 

وت�صت�صعر با�صطراد تال�صي الحدود بين م�صيرها وم�صير الالجئين 

�صدمتها  في  تتكرر  الآخرين  النف�صية  الآخرين  �صدمات  اأن  وكيف 

النف�صية „العالم تحول اإلى غرفة تعذيب“. 

الــروايــة  فــي  المعرو�صة  اللجوء  ا�صتجوابات  اآخــر  خ�صو�صا 

لدى  اأطلق  بنف�صها  المعتزة  الجذابة  الكردية  العراقية  فتحية  مع 

المترجمة التي تواجه �صغوطا فوق طاقتها مزيجا ل يمكن ف�صله 

من الإعجاب والكراهية وعقد النق�س، هو وما قد ي�صمى في علم 

النف�س »النتقال المعاك�س«،  وهو ما قاد اأخيرا اإلى اللحظة الفارقة 

ول�صتقالة البطلة.

اأن المعينين والمعينات  اإلى  يقود هذا التاأثر الثانوي بال�صدمة 

اأو الأ�صخا�س في المواقف الم�صابهة ل يعودوا قادرين على التعامل 

مع اأعبائهم ال�صخ�صية و „تنتقل“ م�صاعر ال�صخ�س الم�صدوم اإليهم. 

هكذا يعترف جوناثان لم�صاعدته ال�صورية مع قرب انتهاء الرواية: 

التجربة  هــذه  ين�صى  لن  هنا،  عا�صه  ما  اأبــداً  ين�صى  لن  اإنــه  „قال 

المريرة، وربما �صي�صطر، طيلة ما تبقى من حياته، اإلى التردد ب�صكل 

للعي�س  العودة  بعدها  ي�صتطيع  ربما  نف�صاني،  طبيب  على  مواظب 

باأمان مجدداً“.

يحدث  لم  ما  علمي  ح�صب  وهو  ح�صن،  يا�صين  روزا  ت�صتخدم 

في اأي رواية عربية اأخرى، معرفتها ب�صيكولوجية ال�صدمة النف�صية 

وت�صفر ذلك ــ اأحيانا ب�صكل منهجي ــ في ق�صتها. والمثير اأن الكاتبة 

تتخلى عن اإ�صفاء اأعرا�س ال�صدمة النف�صية بو�صوح على �صخو�س 

الرواية ال�صوريين. يت�صح ذلك على نحو خا�س في حكيها لق�ص�س 

المبكر  (الــزواج  ال�صادمة  بالق�ص�س  امتالئها  ورغم  والتي  عائلتها 

لالأم جميلة والوفاة المبكرة لالأخت �صنية، وانتحار الأبنة �صباح) ل 

تو�صف على النقي�س من ق�ص�س الالجئين باأنها �صادمة. مع ذلك 

فاإن لهذه الأحداث في حياة اأفراد العائلة تاأثيرات �صلبية م�صتمرة 

على المعنيين لكنها تظل خفية وغير مفهومة.

اأنها مجرد  الــهــواء على  ــة حرا�س  تـُـقــراأ رواي ل  الــعــادي   انــهــيــار 

عن  والناتجة  لل�صدمة  الم�صببة  الحياة  ظروف  مع  ح�صاب  ك�صف 

الو�صع ال�صيا�صي ومع الحكم القمعي لحزب البعث فح�صب. فنظرا 

ترجمة  في  المتمثلة  مهمتها  تجاوز  على  قادرة  تعد  لم  البطلة  لأن 

ال�صدمات النف�صية لاّلجئين العراقيين وال�صودانيين والالجئين من 

قد  ال�صخ�صية  حياتها  في  والأعباء  ال�صدمات  ولأن  اأخــرى  بلدان 

التي ظلت قائمة  ــ  الفا�صلة  تنهار الخطوط  التحمل،  تجاوزت حد 

حتى نهاية الرواية حتى ولو كانت دقيقة جدا ــ بين الحياة „العادية“ 

ال�صورية للبطلة والأو�صاع الماأ�صاوية ال�صادمة في مراك�س و�صمال 

اإفريقيا. اإذ يزداد وعي المترجمة اأكثر فاأكثر باأن جراح الروح غير 

المرئية ل تجد اعترافا ر�صميا، ل جراح زوجات المعتقلين ال�صوريين 

ول تلك التي لاّلجئين الم�صدومين نف�صيا، والذين ي�صتطيعون اإثبات 

اأ�صرار ج�صدية مرئية بو�صوح من الخارج، كي يح�صلوا ر�صميا على 

حالة اللجوء.

„على كٍل التقارير الطبية تبّين دوماً التبعات الج�صدية لما تعّر�س 

له طالب اللجوء! التبعات الج�صدية فح�صب، وربما التبعات النف�صية 

الوا�صحة، اأي التي تحّولت اإلى اأمرا�س ع�صبية م�صّخ�صة جلّية، لكن 

ثمة الكثير من طالبي اللجوء �صّوهوا، ُمزقت دواخلهم وعطبت اأرواحهم، 

دون اأن يكون هناك عالمات على اأج�صادهم!. كم كانت فر�صة اأولئك 

اأقل! ذلك اأن كل ما يقولونه كان يو�صع في زاوية الت�صكيك“.

ــ  ــ ح�صب تف�صيري للرواية  اإن تلك الجروح غير المرئية هي   

اإلى انهيار العالقات واإلى عدم قدرة الب�صر الذين  ما تقود بح�صم 

تعر�صوا لعتداء على حياتهم اأو كرامتهم على العودة اإلى حياتهم بعد 

اإلى ال�صطدام بكافة التطورات  اأو المر�س، ،واأخيرا  فترة ال�صجن 

الجتماعية التي توؤدي اإلى عنف جديد واأ�صرار اأخرى. يحتاج الأمر 

لوقت حتى ت�صفى الجراح النف�صية. 

لفت عام ٢٠٠٩ تُقراأ مثل مقدمة قاتمة لالأحداث 
ُ
الرواية التي اأ

التي انطلقت عام ٢٠11 وقادت البالد اإلى الحرب واإلى كارثة لجوء 

وتحول  للعنف.  الم�صتخدم  البعث  حزب  قبل  من  الت�صعيد  ب�صبب 

من  الأكبر  العدد  ذي  البلد  اإلــى  لالجئين  م�صتقبل  بلد  من  البلد 

الالجئين في مختلف اأنحاء العالم. وقد عالجت روزا يا�صين ح�صن 

هذه الأحداث الراهنة في رواية �صدرت في �صيف ٢٠14 عن دار 

من  بد  ل  ال�صحر«.  م�صهم  »الذين  بعنوان  (بيروت)  الري�س  ريا�س 

على  الأ�صد  اآل  لديكتاتورية  ال�صلبية  للتاأثيرات  اأف�صل  وتحليل  فهم 

مدى عقود والقمع الوح�صي للثورة الثورية على الم�صتوى الجتماعي 

وخيمة  جــديــدة  اجتماعية  تــطــورات  ثمة  �صتكون  واإل  ــفــردي،  وال

معبرة  ونو�س  ديما  مع  مقابلة  الكاتبة في  العواقب. هكذا �صرحت 

عن قلقها من اأن الو�صع الحالي يحمل بداخله الجرثومة الم�صتقبلية 

لدمار جديد: „ما يفزعني حقاً هو اأن يتحّول الموت اإلى فعل يومي 

تحت  وتبريره  الموت  ت�صويغ  اأي  ومبّرر!  مقبول  وبالتالي  اعتيادي 

كافة الم�صميات. كل هذا الموت ال�صوري زاد من حجم الأحقاد في 

ال�صدور اإلى حّد لم يعد من ال�صهل تبديدها“.

 �ستيفان ميلي�ش   باحث متخ�ص�س في الأدب العربي الحديث 

بجامعة كولونيا. ي�صدر هذا المقال �صمن كتاب م�صترك بعنوان:                                    

(Commitment and beyond)، عن دار Reichert في عام ٢٠15.

ترجمة: اأحمد فاروق
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طفل من درعا البلد

 في مخيم الرمثا بالأردن. 

Photo: Kai Wiedenhöfer
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I يعد القرن ال�سابع ع�سر ع�سر ازدهار حكم المغول في �سبه 

القارة الهندية.  فلم يكتف المغول بالتقاط تقاليد اإ�سالمية 

قائمة في فن الر�سم والعمارة بل واأ�سافوا اإليها عنا�سر اأخرى نُدر 

وجودها في الفن الإ�سالمي حتى ذلك الحين. ويكاد ع�سر المغول 

اأن ينفرد بين ع�سور التاريخ الإ�سالمي بهذا القدر من البتكار 

والتالعب في التعامل مع م�ساألة تحريم ال�سور.

 

ظاهر وباطن

لهور ولغز ال�سور

STEFAN WEIDNER   ستيفان فايدنر�

اإن العداء المزعوم الذي يكنه الإ�صالم تجاه ال�صور، 

الفن،  تاريخ  في  بحثا  المو�صوعات  اأكثر  من  هو 

بغ�س النظر عما اإن كانت تلك الكتابات والأبحاث 

اأو  الم�صيحية  الثقافية  الدوائر  من  لموؤلفين  تعود 

الإ�صالمية. اإل اأن هذه الكتابات ل تو�صح دوما ما 

اإن كان هذا العداء يفهم باعتباره عداء و�صفيا اأم 

معياريا، اأي ما اإن كان ي�صف واقع الفن الإ�صالمي 

توجد  ل  فح�صب.  �صرعي  حكم  اأو  فر�س  اأنــه  اأم 

دلئل على التطبيق الكامل لتحريم ال�صور اإل في 

الإ�صالمي.  العالم  ومناطق  ع�صور  من  قليل  عدد 

بل اإن هذا المبداأ افتقد اإمكانية تطبيقه تماما مع 

الحديثة.  الإعالمية  والتكنولوجيا  الت�صوير  بزوغ 

ال�صغط  يــتــزايــد  ــجــاه  الت هــذا  على  فعل  ــرد  وكـ

المعياري وكذا الرغبة للت�صبث بالروايات التي توؤيد 

تحريم ال�صور في الإ�صالم. ولذلك يعد هذا المبداأ 

جزءا ل يتجزاأ من الجوهر الأيديولوجي للحركات 

الأ�صولية الإ�صالمية. مع العلم اأن العواقب الفنية 

والتاريخية لتلك الأيديولوجية مدمرة، وهو ما تبين 

بوذا  تماثيل  تدمير  خالل  من  المثال  �صبيل  على 

في باميان على يد طالبان في مار�س ٢٠٠1. ولكن 

جذور تلك الإيديولوجية تعود اإلى مائتي عام على 

الأقل. حيث �صهد مطلع القرن التا�صع ع�صر اأعمال 

لت�صمل  امتدت  الوهابيين  قبل  من  وا�صعة  تدمير 

عدة مقابر في مكة والمدينة ومقامات �صيعية في 

بن علي  الح�صين  الإمام  بينها �صريح  كربالء، من 

حفيد الر�صول. 

ي�صتمل عليه  النظر عما  بغ�س  الــروؤيــة   توحيد 

ت�صارب  مــن  لــالإ�ــصــالم  الــغــربــي  الفني  الــتــاريــخ 

الإ�صالم،  في  ال�صور  تحريم  بم�صاألة  يتعلق  فيما 

بين  للتمييز  اأ�صا�صية  �صمة  بمثابة  يراها  اأنه  اإل 

ال�صائد  الإ�صالمي والتيار  الفن  ال�صائد في  التيار 

نود  اأننا ل  الرغم من  الم�صيحي. وعلى  الفن  في 

اعتبار هذا التمييز خاطئا، اإل اأنه تمييز متوا�صع 

و�صفا  الظاهرة  و�صف  ويعيق  ملحوظ،  هو  كما 

تمييزيا واإدراك ال�صياقات وال�صالت الأكثر عمقا. 

الإ�صالمي  الفن  خلو  على  الغربي  العالم  فتركيز 

وتتطابق  المحايدة  النظرة  ي�صوب  ال�صور  مــن 

عواقبه بالتالي مع ما ي�صبو اإليه التفكير الأ�صولي 

وتتقل�س  المنظور  يتوحد  ذلك  وعلى  الإ�صالمي. 

حدود الروؤية والإدراك اإلى ما هو قائم بالفعل من 

روؤى ومدركات. 

من  الم�صغرات  ر�صم  اأو  المنمنمات  فن  يعد 

بين ظواهر الفن الإ�صالمي التي طالما اأفلتت من 

مبداأ تحريم ال�صور.  والت�صاوؤل الذي يطرح نف�صه 

في هذا ال�صدد هو ما اإن كنا ن�صتوعب م�صطلحي 

الديني  بالمغزى  »الم�صيحي«  و  ــصــالمــي«  »الإ�

الأ�صيق نطاقا اأم بالمغزى الثقافي الأو�صع نطاقا. 

وهذا الت�صاوؤل يعد في الوقت نف�صه جزء ل يتجزاأ 

والديانة  والثقافة  الفن  في  التمييز  اإ�صكالية  من 

بين الجانب الم�صيحي والإ�صالمي من ناحية وبين 

لل�صور  المعادي  والآخر  لل�صور  ال�صديق  الجانب 

من ناحية اأخرى. لن ي�صتطيع فن المنمنمات في 

بمعاداة  ال�صائد  الراأي  يدح�س  اأن  الأولى  الحالة 

ظهرت  الــتــي  الأمــثــلــة  ــاأروع  ــ ف لل�صور.  ــالم  ــص الإ�

في  ن�صاأت  الإ�صالمي  العالم  في  المنمنمات  لفن 

ذاته  حد  في  الإ�صالم  حول  تتمحور  لم  �صياقات 

بل عنت في الأ�صا�س بتج�صيد عنا�صر ذات طبيعة 

واإن  ووقــائــع،  واأ�صاطير  خرافات  من  دينية  غير 

اأو  الأخــرى  ال�صياقات  تلك  في  دور  لالإ�صالم  كان 

هاينري�س  اإنجيل  خدم  لقد  طياتها.  في  اأدرج  اأنه 

الم�صورة  الن�صخ  مثل  مثله  العر�س  غر�س  الأ�صد 

 اإ�ســـاءات

اإ�صـاءات | �صتيفان فايدنرمعهد غوته | فكر وفن، عدد 1٠٢

اإطاللة من جهة ال�صحن على مبنى 

الدهليز الذي يعلوه قبتان على اأقبية 

 لم�صجد وزير خان في لهور. 

Photo: Stefan Weidner
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اأخرى  ال�صاهنامه. من جهة  دينيا، عن  كتابا  بو�صفه  الإنجيل،  اختلف  واإن  ال�صاهنامه،  من 

اإل نادرا، كما في  لم تظهر المنمنمات في الأعمال الدينية الخا�صة من العالم الإ�صالمي 

الن�صخة العثمانية الم�صورة من ال�صيرة النبوية التي تعود اإلى عام 15٩5 والمعرو�صة حاليا 

في متحف توبكابي.

العنا�صر  الحرفي، كلما �صاقت حدود  الديني  الإ�صالمي بمعناه  الفن  وكلما تعمقنا في 

الم�صورة و�صب ذلك في م�صلحة الأقاويل التي توؤيد معاداة الإ�صالم لل�صور. مع العلم اأن هذا 

الفترا�س ينطبق خ�صي�صا على تلك الأمثلة التي تندرج �صراحة تحت فئة الفن العام (اأي 

في متناول كافة المهتمين). وهو ما ل ينطبق على ر�صوم المنمنمات التي اأعدت باعتبارها 

جزءا من مظاهر البالط. وتعد اأبواب الم�صاجد اأبعد ما و�صلت اإليه اإباحة ال�صور، اأو هكذا 

يبدو الأمر. فقد اقت�صرت العنا�صر الم�صورة في الم�صاجد، وذلك اإن وجدت، على الأ�صكال 

والزخارف الم�صتمدة من الطبيعة، كما نراها في الف�صيف�صاء ال�صهيرة في �صحن الم�صجد 

العمارة  يعك�س  فاإنه  الم�صاجد  في  ت�صويره  المباح  الآخر  العن�صر  اأما  دم�صق.  في  الأمــوي 

في حد ذاتها، وهو ما يظهر اأي�صا في الم�صجد الأموي في دم�صق (ويتميز بع�صها بواقعية 

مذهلة). ولم تظهر العنا�صر والزخارف الحيوانية في العمارة الدينية اإل في بع�س الأمثلة 

المتفرقة، من بينها نق�س الأ�صود المنحوت على مدخل م�صجد ديار بكر. „اإل اأنها تظل ثانوية 

ول ي�صعها باأي حال من الأحوال م�صاهاة غيرها من اأ�صكال الزخارف المعمارية.“ لعل اأغرب 

مثال على التمثيل الت�صويري في المباني الدينية الإ�صالمية يعود اإلى اآ�صيا الو�صطى ويظهر 

فيه القمر وال�صم�س بوجوه اآدمية. فنجد وجه ال�صم�س على �صبيل المثال مج�صدا بين �صورتين 

بوابة  اأو على  بخارى  (بي�صطاق) في مدينة  الإيوان  �صيمرغ على مدخل  الأ�صطوري  للطائر 

المدخل اأو مدر�صة نادر ديوان بيگي  اأو على النمور التي تحمل تلك الوجوه بمدر�صة  �صير 

دار ب�صمرقند. وتتجلى لنا من خالل هذه الأمثلة 

الإ�صالم  �صبقت  التي  الديانات  مع  توفيقية  نزعة 

اأخــرى  مــرة  لنا  �صتتجلى  والتي  اآ�صيا،  و�صط  في 

جهة  من  ومحور.  متخف  ب�صكل  ولكن  لهــور  في 

اأخرى، اأظن اأنني اأ�صتطيع فيما يلي اأن اأبرهن على 

اأن الت�صتت بين حرمانية ال�صور من ناحية والتوق اإليها من ناحية 

اأخرى، قد تفتَّق في اأحد اأعظم ع�صور الفن الإ�صالمي عن حلول 

غِفلَت تماما اأو لم تحظ بالتقدير الكافي حتى الآن. واإن 
ُ
توفيقية اأ

هذا الع�صر يمثل فترة ازدهار حكم المغول في �صبه القارة الهندية 

اإبَّان القرن ال�صابع ع�صر. 

من  الذهبي  الع�صر  هذا  ويتجلى  البالطي   والفن  التوفيقية 

اأمر �صاه  اأغرا Agra، وهو �صريح  خالل مثال تاج محل في مدينة 

ببنائه  الهند،  في  المغول  اأباطرة  خام�س   ،(1٦٦٦-15٩٢) جهان 

لزوجته ممتاز محل  (ارجومند بانو) التي توفيت اأثناء الولدة عن 

الع�صر،  هذا  على  عمقا  اأكثر  نظرة  األقينا  ما  اإذا  عاما.   3٨ عمر 

وقد  اأنواعها.  بجميع  بال�صور  المغول  ولع  لنا  يتجلى  ما  �صرعان 

ا�صتمد الحكام المغول هذا الهتمام من المنغوليين ومن التقاليد 

منها  اأبعد  اإلى  الجوانب  بع�س  في  ذهبوا  قد  كانوا  واإن  الإيرانية، 

بكثير. العديد من العوامل الجتماعية قد �صبَّت في م�صلحة هذا 

الو�صع. وبو�صفهم حكام على منطقة تتباين فيها التقاليد الدينية، 

اتبع المغول موقفا مت�صامحا تجاه الأديان الأخرى، 

واإلى  ناحية  من  �صيا�صية  لأ�صباب  يرجع  ما  وهو 

تعاطفهم مع تلك الأديان من ناحية اأخرى. وو�صل 

ما  وهو  التوفيقي  بالفكر  المناداة  حد  اإلى  الأمــر 

يعود الف�صل فيه في المقام الأول اإلى جالل الدين 

اأكبر (155٦-1٦٠5) وحفيده دارا �صكوه، اأكبر اأبناء �صاه جهان. يُقال 

اإلهي«،  »دين  ا�صم  يحمل  به  خا�صا  جديدا  بالطيا  دينا  و�صع  اأنه 

والزراد�صتية،  والهندو�صية  الإ�صالمية  التقاليد  اندمجت في طياته 

اإليه  دارا �صكوه، فتعود  اأما  تكوين مفهومها.  اإعادة  ت�صنى  بقدر ما 

مخطوطة مجمع البحرين، وهي محاولة للتوليف بين »الت�صوف« في 

الإ�صالم والهندو�صية، حيث لعبت التقاليد الت�صوفية دورا بارزا في 

نظرة المغول على العالم. اإل اأنه ثمة �صبب اآخر وراء هذا التجاه، 

الهند  في  الأوروبــيــة  البحرية  القوات  مع  الت�صالت  تو�صيع  وهو 

�صهده  الذي  فالزدهار  التب�صيرية.  وبعثاتهم  �صفرائهم  خالل  من 

العثمانية  الدولة  اأوروبــا الحديثة لم يلق �صدى في  الر�صم في  فن 

فح�صب، بل امتد لي�صمل المراكز الثقافية للمغول. وعلى الرغم من 

اإلينا تُ�صير اإلى توظيف ر�صامين اأوروبيين في  عدم ورود معلومات 

من  اأنه  اإل  العثمانية،  الدولة  في  الحال  كان  مثلما  المغول،  بالط 

الموؤكد اأن ثمة لوحات فردية وعنا�صر وتقنيات وجدت طريقها اإلى 

رت من قبل الحكام المغول واقتب�صت  �صبه القارة الهندية؛ وقد ُقدِّ

من قبل الفنانين. 

معهد غوته | فكر وفن، عدد 1٠٢

اإطاللة من دهليز المدخل على 

ال�صحن وباحة ال�صالة بم�صجد 

وزير خان في لهور

Photo: Stefan Weidner

لوحة في باحة ال�صالة بم�صجد 

وزير خان. الزهور تبدو متحركة 

وكاأنها نحل اأو طيور �صغيرة اأو 

مدقات الزهرة.

Photo: Stefan Weidner

بوابة الدخول اإلى م�صجد 

وزير خان في لهور.

Photo: Stefan Weidner
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اأنه  اأي�صا  �صك  من  ما  ولكن  الجدال،  تحتمل  ل  حقيقة  الفنية  ال�صالت  تلك  وجود  اإن 

فيما يتعلق با�صتقبال فن الر�صم الأوروبي وازدهار فن الر�صم المغولي، لم يتعد الأمر كونه 

ظاهرة اقت�صرت على البالط في المقام الأول ولم ي�صارك فيها الجزء الأكبر من ال�صعب. 

„من اأجل نخبة مختارة”: عنوان مالئم لمعر�س لر�صوم المنمنمات الإ�صالمية اأقيم في عام 

اأن ظهور  اأوروبا، فالأمر كان مختلفا، حيث  اأما في  للفن الحديث.  لويزيانا  ٢٠٠7 بمتحف 

الر�صم ب�صكل مكثف في الكنائ�س منذ ع�صر النه�صة على اأبعد تقدير، وكذا انحياز الطبقة 

الو�صطى النا�صئة لهذا ال�صكل الفني، قد اأدى اإلى اعتياد فئات اأخرى من ال�صعب على م�صاألة 

ال�صور. اإذا ما قارنا تلك الثقافتين الت�صويريتين المختلفتين لتمكننا من التحدث عن وجود 

نهج ت�صويري نخبوي واآخر غير نخبوي وعن نهج ت�صويري باطني واآخر ظاهري. على الرغم 

من كونها نخبوية وباطنية، اإل اأن ثقافة البالط المغولي كانت م�صبعة بال�صور واأف�صحت عن 

ولعهم بالجانب الت�صويري. ذلك الولع خلف اآثاره ومظاهره في الع�صر المغولي في العديد 

د وتُقنَّع اأو  من الأعمال الدينية، اأي تلك التي في متناول العامة؛ حتى واإن كانت كثيرا ما تُجرَّ

تُبهم، كما �صنرى فيما بعد. 

المثال الأول لدينا يتمثل في اأ�صكال الأفيال التي تظهر على ال�صور الخارجي المقرمد 

لقلعة لهور. فتلك الأ�صكال قد �صورت خارج نطاق الفن البالطي فيما يتعلق بكونها زيَّنت 

ال�صور الخارجي للقلعة. ولكن، ا�صتنادا اإلى حقيقة وجود خندق وا�صع حول القلعة لحمايتها، 

لم يكن لأحد على الأرجح اأن يتعرف على الهيئات و�صور الأفيال اإل اأولئك الأ�صخا�س الذين 

التعرف على  ال�صخ�س على  قدرة  فاإن  وبالتالي  القلعة.  يكفي من  بما  القتراب  لهم  ت�صنى 

العنا�صر باأدق تفا�صيلها تعد بمثابة �صمة مميزة واإ�صارة اإلى قربه من البالط. وكما �صنتعرف 

فيما بعد، ينطبق الأمر نف�صه على فن الر�صم في م�صاجد المغول. حيث ت�صنى فقط لمن 

كانوا في كنف البالط المغولي وجزءا من مجتمعه المعرفي الباطني اأن يتعرفوا وي�صتوعبوا 

مدى ثراء مدلوله. 

وفي حالت فردية اأخرى اأقدم المغول على تجاوز الحدود بين النهج الت�صويري البالطي 

والعام، ل�صيما من خالل اأ�صكال الكائنات الحية والب�صرية. اإذ يتجلى لنا مثال مذهال على 

ع بالأحجار يج�صد  ذلك في الديوان العام بالقلعة الحمراء في دلهي من خالل اإفريز مر�صَّ

اأورفيو�س بينما يغني للحيوانات. ولكن، على الرغم من ا�صمه كانت اإمكانية دخول الديوان 

العام متاحة لأ�صخا�س بعينهم فقط، كال�صفراء الأجانب على �صبيل المثال، �صاأنه في ذلك 

�صاأن الق�صر بالكامل. 

د وجه جهانكير وتعود اإلى عهده.  كما تجدر الإ�صارة اإلى مثال اآخر لعملة معدنية تج�صِّ

على  الحاكم  ويظهر  العمالت.  تلك  تداول  طبيعة  لنا عن  يك�صف  اأن  النميات  بعلم  ويجدر 

العملة حامال كاأ�س ل يرجح اأن يكون كاأ�صا من الماء. ولكن في تف�صيرنا للمغزى وراء تج�صيد 

كاأ�س النبيذ في ال�صورة، يجب اأن ننحي معرفتنا بكونه �صاربا متعط�صا للخمر جانبا، ون�صع 

في اعتبارنا اأن كاأ�س النبيذ ربما يرمز في هذا ال�صدد اإلى الع�صق الإلهي باعتباره م�صروبا 

روحيا، مقارنة بالق�صيدة الخمرية ال�صهيرة لل�صاعر العربي المت�صوف ابن الفار�س (11٨1-

1٢35)، اأو في الق�صائد الفار�صية لل�صاعر حافظ ال�صيرازي.

ومن خالل بع�س الأمثلة من مدينة لهور، نك�صف لكم فيما يلي عن اإبداع المغول في 

ات�صاعا من هذا النطاق ال�صيق الذي  اأكثر  الت�صوير والتج�صيد من منطلق  تناول عن�صري 

و�صعه المفهوم التقليدي، لي�س فقط في العمارة الخا�صة بل والعامة على حد �صواء، ل�صيما 

في الم�صاجد والأ�صرحة. 

ت�ساوير الم�ساجد  اإن الزخارف النباتية هي اأبرز العنا�صر الت�صويرية في العمارة المغولية. 

لقد حلت الزخارف الزهرية والنباتية محل الزخارف الهند�صية »التقليدية« والمف�صلة فيما 

اأ�صكال:  ثالثة  خالل  من  اأ�صا�صي  ب�صكل  العنا�صر  تلك  وظهرت  الإ�صالمي.  الفن  في  �صبق 

تقنية التر�صيع بالأحجار الكريمة في اأغلب الأحيان، واللوحات الجدارية اأو الفري�صكو على 

الجدران المك�صوة بالج�س والف�صيف�صاء الخزفية من القرميد الم�صقول. و في لهور على 

الأقل، اقت�صرت تقنية التر�صيع الثمينة على عمارة الق�صر وبع�س الأ�صرحة المختارة ولي�س 

على  المرفقة)  ال�صور  (انظر  اآنجا  دائــي  م�صجد  يحتوي  لهــور.  م�صاجد  في  اأثــر  اأي  لها 

 . الجدارية  الفري�صكو  بلوحات  خان  وزير  م�صجد  يزخر  بينما  ومطعمة؛  مقرمدة  زخارف 

تُذِكرنا الأ�صكال المج�صدة اإلى حد ما بالطبيعة ال�صامتة، نتعرف فيها على عنا�صر الزهور 

والفواكه والزجاجات والأكواب منفذة في معظمها بر�صوم تخطيطية. اأما الزخارف الزهرية 

فهي تعك�س اأ�صكال تجريدية وفي بع�س الأحيان زهورا خيالية، وذلك على الرغم من طابعها 

اإلى  تفتقر  اأ�صكال  هناك  اأن  بالذكر  جدير  الأوروبية.  النماذج  ومن  الطبيعة  من  الم�صتمد 

الطابع التجريدي قد جابت البالط المغولي اإبَّان الفترة نف�صها، كالأوراق والمنمنمات التي 

ر�صمها الفنان المغولي اأ�صتاذ من�صور والتي تف�صح عن ت�صوير اإيمائي ومحاٍك للطبيعة يت�صم 

بدقة تكاد تكون علمية. 

اإن عنا�صر الزهور والمزهريات الموجودة بالم�صاجد والأ�صرحة، والمتاحة بالتالي في 

متناول جمهور اأو�صع نطاقا، تمثل قا�صما م�صتركا وحلقة ربط اأ�صا�صية مع الجماليات الباطنة 

الزخرفية.  وعنا�صرها  الق�صور  عمارة  في  الحال  بطبيعة  والكامنة  النخبة  على  القا�صرة 

على عك�س الأ�صكال الحيوانية والب�صرية التي ارتبطت بالمجال البالطي، نجد اأن العن�صر 

دوام  اإلى  بدوره  ويرمز  الم�صاواة،  المجالين على قدم  الزهري قد ظهر في كال  الزخرفي 

لإمكانية  يعزى  هذا  تحقق  اإن  �صواء.  حد  على  والديني  العلماني  المجالين  على  الهيمنة 

تف�صير الزخارف الزهرية على ال�صعيدين، ال�صعيد الت�صويري الإيمائي من ناحية والتزييني 

الزخرفي ناحية اأخرى. وهو ما يف�صر في الوقت نف�صه مالئمة اتخاذ عن�صر باقة الورد في 

المزهريات كرمز للحكم المغولي ب�صكل عام: „اإن �صورة الحديقة وما بها من اأزهار كانت هي 

ال�صتعارة الرئي�صية التي تمحورت حولها رمزية �صاه جهان الإمبراطورية”. فهي تعد بمثابة 

انعكا�س جمالي دوام هيمنته وحكمه عبر مختلف المجالت العامة وغير العامة. ويت�صح مما 

�صبق اأن عنا�صر الزهور (المزهريات) من �صاأنها اأن تفي باأهداف اأخرى.

اأ�صكال الفيلة على الجدار

الخارجي لقلعة لهور.

Photo: Stefan Weidner

 �صكل اآخر لراأ�س في المدخل الموؤدي اإلى

 باحة ال�صالة بم�صجد وزير خان. الأزهار

 النجمية الزرقاء تمثل العينين. اإل اأنه

 يمكن اعتبارها قرونا لراأ�س ثور جنًبا اإلى

جنب مع الأزهار التي تعلوها.

Photo: Stefan Weidner

عملة معدنية يظهر عليها وجه جهانكير حامال 

كاأ�صا من النبيذ. من كتاب:

 The Mughal Emperors by Francis 

Robinson. © Thames & Hudson, 2007

زخارف مقرمدة اأكثر حداثة قائمة على 

نماذج قديمة، اإل اأنها احتفظت ومن دون 

ق�صد بطابع التورية وذلك بف�صل تماثل 

عنا�صرها. ربما اأمكن التعرف على �صكل 

لراأ�س قطة مفتر�صة.

Photo: Stefan Weidner
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م�صجد وزير خان (على الي�صار)،

وم�صجد دائي اآنجا (على اليمين)

في لهور

Photos: Stefan Weidner
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وبالتالي  المغولية،  العمارة  الأكثر غرابة في  والمزهريات  الزهور  لوحات  العثور على  يمكن  وزيــر خــان   م�سجد 

في العالم الإ�صالمي اأجمع، في م�صجد وزير خان بالهور. وا�صتنادا اإلى الكتابات الفار�صية والعربية اأعلى المدخل 

الرئي�صي، فقد بني هذا الم�صجد بين عامي 1٦34 و 1٦35 من قبل �صخ�س يدعى النواب حكيم علم الدين وزير خان، 

كان �صاه جهان قد عينه حاكما على البنجاب في عام 13٦1. وبذلك يتزامن بناء الم�صجد مع ع�صر ازدهار العمارة 

المغولية. جدير بالذكر اأن �صريح جهانكير، والد �صاه جهان، قد بني في نف�س الفترة بمدينة لهور (1٦٢٨-1٦3٨)، 

واأن العمل على تاج محل بداأ في عام 1٦3٢ وا�صتمر على مدى �صبعة ع�صر عاما. بني م�صجد وزير خان داخل اأ�صوار 

المدينة في و�صط منطقة ال�صوق بالهور. 

نظرة واحدة على البوابة من الخارج تخطف الأنفا�س ببهاء األوانها المتنوعة والمتغيرة على نحو غير تقليدي. حين 

يمر الزائر عبر البوابة ويجتاز �صحن الم�صجد لي�صل اإلى بهو ال�صالة، ينتابه انطباع بالوفرة وال�صتفا�صة والحيوية 

وثراء الألوان ي�صل اإلى ذروته. تكاد تخلو العمارة الدينية الإ�صالمية من اأثر اآخر مثل م�صجد وزير خان، يُبدي هذا الكم 

من الألوان المختلفة في الداخل والخارج على حد �صواء. وتنوع الألوان والأ�صطح الملونة يعمل على اإحياء العمارة، 

كما يعمل اأي�صا على اإرباك الم�صاهد، اإذا ما جاز لنا التعبير، حيث ي�صعب عليه الختيار ما بين الم�صاحات والعنا�صر 

ليوجه اأنظاره اإليها وما بين التفا�صيل المختلفة ليتمعن فيها. فعلى الرغم من اأن الطابع العام لهذا الختالف قد يت�صم 

بالتناغم والن�صجام، اإل اأن كل من الألوان والعنا�صر والخطوط الكتابية المختلفة يتطلب قدرا خا�صا به من النتباه. 

ويبدو خالل ذلك اأن التركيز ين�صب على العنا�صر الفردية اأكثر منه على النطباع العام. ويتولد في الوقت نف�صه تفاعل 

واإثارة بين كل عن�صر من عنا�صر الت�صميم وبين النطباع العام للمبنى الذي ل يزال قائما بطبيعة الحال، وهي اأمور 

نفتقدها في الزخارف الأكثر تقليدا المنت�صرة في اأغلبية المباني الدينية الإ�صالمية (والمغولية). 

قد  بذلك  تكون  اإ�صالمية”  „باروكية  الحديث عن  اأمكننا  ربما  النطباع  اإلى هذا  وا�صتنادا  اإ�سالمية”؟   „باروكية 
تزامنت مع الباروكية الأوروبية. فالطابع الباروكي ينبع من تعدد الألوان والأ�صكال، ومن بذخ المواد المتاحة والهتمام 

بتفا�صيلها، ومما يت�صم به النطباع العام من ديناميكية وحيوية. كما يتميز بكونه متجددا، ففي كل مرة يتطلع المرء 

اإليه ويظن اأنه قد تعرف على كافة تفا�صيله وهيئته، يكت�صف �صيئا جديدا اأو روؤية جديدة ل�صيء ماألوف.  

ونالحظ ظاهرة اأخرى في باحة ال�صالة، األ وهي عدم و�صول ما يكفي من �صوء ال�صم�س اإلى تلك المنطقة في 

اأي وقت من اأوقات اليوم، وهو ما ينجم عنه 

تباين في الإ�صاءة بين باحة ال�صالة و�صحن 

اإلى تلك  الم�صجد، فيخلق بدوره وبال�صتناد 

والكتابية  الزخرفية  العنا�صر  مــن  الــوفــرة 

جوا  الإدراك،  تفوق  تكاد  التي  والت�صويرية 

ومن  والقدا�صة  وال�صعائرية  الغمو�س  من 

تلك  مقابل  في  والباطنة  الداخلية  الظواهر 

وفي  الــظــاهــرة.  اأي  والوا�صحة  الخارجية 

كتابه  فــي  دولـــوز  جيل  اأفــكــار  خيط  �صياق 

هذا  اإدراك  لنا  يت�صنى  والباروك«  »ليبنيتز 

التناق�س كطي (اإبطان) وتفتح (اإظهار). فيتجلى الت�صابه مع الع�صر 

الباروكي بقدر انطباق هذه النظرية على م�صجد وزير خان . 

واإن م�صجد وزير خان يعطي هذا النطباع بالقدا�صة اأو بكونه 

الع�صر  في  فالم�صاهد  اأخـــرى.  م�صاجد  من  بكثير  اأكثر  معبدا، 

الحديث يرى الغمو�س في تلك العوالم الت�صويرية، لكونه ل يتوقعها 

ول يدركها اأو ي�صتوعب تف�صيرها اإل جزئيا، حتى واإن كان على دراية 

جيدة بالثقافة الإ�صالمية. ولكن، يمكننا الفترا�س في الوقت نف�صه 

تتك�صف  لم  اأو  تك�صفت جزئيا  قد  الم�صجد  من جوانب  العديد  اأن 

الخبرة.  اإلــى  يفتقرون  ممن  المغول  من  للمعا�صرين  حتى  بالمرة 

وبالتالي فاإن ما ينطبق على الزخارف الكتابية بتاج محل، ينطبق اإلى 

حد ما على ر�صوم م�صجد وزير خان: „تتمتع تلك الكتابات بجاذبية 

من الناحية الجمالية واإن �صُعب قراءتها: حيث تقع بع�صها في اأماكن 

م�صافة  على  اأو  الرتفاع  �صديدة  اأماكن  في  الآخر  والبع�س  معتمة 

بعيدة مما ي�صعِّب عملية القراءة، كما اأن معظمها قد ُكتب باأ�صلوب معقد بحيث يعجز الزائر العادي عن فك رموزها”.

وعلى الرغم من اأن كل نق�س من النقو�س الكتابية، �صواء ب�صكل عام اأو في م�صجد وزير خان، قد جذب الهتمامات 

البحثية، اإل اأن غالبية الكتَّاب قد تطلعوا اإلى الزخارف النباتية والمزهرية من المنطلق الزخرفي البحت؛ اأي اأنه فيما 

يتعلق ب�صلتها بمجموع الزخارف، وهي �صلة قائمة بكل تاأكيد، ل يعتد بتلك العنا�صر ك�صور فردية قابلة للتف�صير اأو 

ال�صتك�صاف. 

التحليل التف�سيلي  وفي مقال له نُ�ِصر عام 1٩٩٢ 

ممتاز  خــان  كامل  يو�صح  لهــور،  متحف  ن�صرة  في 

النتائج المثمرة التي تترتب على تحليل كل لوحة على 

حدة ودرا�صتها ب�صكل تف�صيلي. ويطرح الكاتب �صوؤال 

بديهيا حول ما يمكن روؤيته في جدارية كائنة بمكان 

مثير لالنتباه في باحة ال�صالة. ولفك رموز هذا اللغز 

ا�صتعان الكاتب على �صبيل التو�صيح ب�صورة »الفاتحة« 

التي تزيِّن مدخل باحة ال�صالة وكذا بال�صيرة النبوية 

وافتر�س  ال�صورة.  هذه  نزول  بمنا�صبات  يتعلق  فيما 

اأعلى  ال�صوداء  الخ�صالت  تلك  اأن  ذلــك  خــالل  من 

اأغ�صان ال�صجرة ترمز اإلى ال�صعر الذي حلقه محمد 

بعد �صلح الحديبية وقذف به على �صجرة ال�صمرة اأو 

اأن عجز  بعد  ال�صنط، وذلك  ب�صجرة  الآن  المعروفة 

واأتباعه عن الو�صول اإلى مكة لأداء العمرة، وفقا لما 

ُذِكر في ال�صيرة النبوية لبن اإ�صحاق. 

وعلى الرغم من بديهية ذلك التف�صير من وجهات 

الت�صاوؤلت. فتلك  اأنه يثير بع�س  اإل  الدينية،  النظر 

ال�صورة التي تحيط بمدخل باحة ال�صالة ل تربطها 

للم�صاهد.  بو�صوح  ومتجلِّية  مبا�صرة  �صلة  باللوحة 

ال�صورة  بين  القائمة  العالقات  �صل�صلة  اأن  حيث 

القراآنية واللوحة ل تتجلى اإل عبر ج�صر يتمثَّل في 

ال�صيرة النبوية. وحتى واإن كان في مقدورنا الفترا�س 

باأن ال�صيرة النبوية كانت معروفة لدى المثقفين دينيا 

خلق  يجوز  ل  فاإنه   ،17 الـــ  القرن  ــان  اإب لهــور  في 

مثل هذه ال�صالت اإل في حالة انت�صار �صور مماثلة 

تج�صد ال�صيرة النبوية، اأو اإذا ما كانت تلك ال�صور قد 

ذ بتقنية  عن�صر زخرفي منفَّ

التر�صيع في مق�صورة 

نولكها بقلعة لهور.  

ونظًرا لكون تلك الأعمال 

لم تخ�صع حتى يومنا هذا 

للحماية، يتجه المزيد 

والمزيد من الزائرين اإلى 

اقتالع اأجزاء من الحجارة 

المر�صعة.

Photo: Stefan Weidner

جدارية في

باحة ال�صالة

 بم�صجد وزير خان.

Photo: Stefan Weidner

(على الي�صار): زهور وفرا�صات 

في الهواء الطلق بغرفة �صالة 

لم�صجد وزير خان. 

(على اليمين): لوحة فري�صكو، 

طبيعة �صامتة، الدور الأول من 

دهليز المدخل الموؤدي اإلى 

م�صجد وزير خان، لهور.

Photos: Stefan Weidner

(ال�صورة في الأ�صفل على 

اليمين، مقطع من ال�صورة 

المقابلة): بجع محلق على 

لوحة لمزهرية في �صريح 

جيهانكير، (انظر اللوحة 

المقابلة الكاملة).

(ال�صورة على الي�صار) اللوحة 

الكاملة تبدو المزهرية على 

�صكل وجه، زهرتي التوليب 

تمثل عينين �صوداويتين، كما 

يمثل عنق المزهرية �صكل 

الأنف ويت�صكل الفم من 

الجذع والقاعدة. 

Photos: Stefan Weidner
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لمجموعة مختارة من  الأقل  (اأو على  للزائرين  ُف�ِصَرت 

بينهم). وعلى الرغم من اأن كال الحتمالين م�صتبعدين، 

اإل اأن المرء يرغب في جميع الأحوال في التعرَّف على 

ال�صخ�صية التي ابتكرت مثل هذا المخطط الت�صويري، 

لما  وفقا  ولكن،  منه.  والغر�س  تف�صيرا،  يتطلب  الذي 

يت�صن تحديد  لم  اأ�صف،  وبكل  فاإنه،  كامل ممتاز،  ذكره 

خان  وزير  بم�صجد  الخا�س  المعماري  المهند�س  هوية 

ب�صكل قاطع. 

ت�صاوؤلت،  من  خان  كامل  تحليل  ــاره  اأث لما  ونظرا 

حاول البع�س اإيجاد تف�صير يخلو من مثل هذا الكم من 

الفر�صيات الم�صبقة، ويعتبر في الوقت نف�صه اأننا ب�صدد 

نموذج للت�صوير الإيمائي ب�صكل اأو باآخر. ما الذي يمكننا 

اإليها بال  اإذا ما تطلَّعنا  اللوحة،  التعرف عليه في هذه 

اأي جانب من جوانب الواقع من  خلفية دينية معرفية؟ 

الممكن اأن يكون قد تم تج�صيده في هذه اللوحة؟ 

ل تتك�صف الترجمة الإيمائية الواقعية للوحة، اإل اإذا 

ما انطلقنا من قاعدة عدم تج�صيد الكائنات الحية (عدا 

النباتات) في الم�صاجد اأو في اأية �صياقات دينية اأخرى. 

فهي ل تظهر في اللوحة المذكورة من خالل المنظور 

الواقعي، ولكنه يُ�َصار اإليها �صمنا. دعونا نبداأ بتف�صيلة 

الكائنة  البي�صاء  المقو�صة  الأ�صكال  تلك  هل  عر�صية: 

د ال�صحب حقا، كما  في الجزء العلوي من اللوحة تج�صِّ

ذكر كامل خان؟ األي�س من الوراد اأي�صا اأن تكون طيورا؟ 

حية،  كائنات  باعتبارها  الطيور  تج�صيد  اإن عدم جواز 

وعدم تج�صيدها ب�صكل واقعي، ل يعني اأن تلك العنا�صر 

�صريح.  ب�صكل  فقط  تج�صد  لم  اأنها  بل  طيورا،  لي�صت 

ويعد اإن�صاب تلك الأ�صكال اإلى الطيور مرجحا لأنه في 

د ال�صحب في  �صياقات اأخرى اأقل تعقيدا نادرا ما تُج�صَّ

هذا المو�صع، على عك�س الطيور. وهذا ل ينطبق على 

بالبالط  من�صور  اأ�صتاذ  ها  اأعدَّ التي  المنمنمات  ر�صوم 

المغولي فح�صب، بل وعلى عنا�صر الزهور والمزهريات 

الزمني والجغرافي لم�صجد وزير  للمحيط  تنتمي  التي 

بابا  �صاليمار  حــدائــق  مدخل  عند  مثال  فنجد  خــان. 

هــذا. حيث  يومنا  حتى  مماثلة  زخــارف  يحمل  زال  ما 

بالأ�صكال  مقارنة  �صريح  ب�صكل  هنا  الطيور  دت  ُج�صِّ

ال�صابق، وهذا يعود على ما يبدو  ال�صكل  المقوَّ�صة في 

اإلى عدم وجود اإ�صكالية في تج�صيد مثل هذه الكائنات 

الحية في الحديقة، اأي في �صياق غير ديني. وثمة باب 

اآخر في متحف لهور يحمل زخارف مماثلة.

دة طيورا  ولكن في حالة ما اإن كانت العنا�صر المج�صَّ

المطاف  نهاية  في  نتركه  قــرار  (وهــو  �صحبا  ولي�صت 

للم�صاهد)، فما الهدف من تج�صيدها؟ اإنها تهدف على 

اآخر من  اأي عن�صر  اإليه  اإلى ذلك الذي يهدف  الأرجح 

العنا�صر الإيمائية ل اأكثر ول اأقل: األ وهو التعبير عن 

ح�صري  ب�صكل  الإ�صارة  من  بدل  بالموجودات  ال�صعادة 

اإلى العالم الآخر، وهو ما يُن�صب اإلى الثقافة الإ�صالمية 

في  ــان.  الأحــي مــن  الكثير  فــي  ومبهم  تعميمي  ب�صكل 

اأ�صلوب مماثل تج�صد اللوحات البالطية لأ�صتاذ من�صور 

ذلك ال�صغف بالموجودات على وجه الخ�صو�س وكذلك 

اأ�صكال  تجريد  اإلى  التجاه  اإن  وجماله.  وجوهه  تعدد 

الطيور في �صحن ال�صالة بم�صجد وزير خان ربما ي�صير 

على اأية حال اإلى ذلك ال�صعور اأو بالأحرى اإلى المنظور 

ال�صياق  هذا  في  الإ�صارة  تجدر  وربما  للعالم.  الدنيوي 

مكانا  يومنا  يــزال حتى  ل  خــان  وزيــر  م�صجد  اأن  اإلــى 

لهبوط وتع�صي�س طيور الحمام بمدينة لهور، واأن �صورة 

الم�صجد ترتبط في اأذهان �صكان لهور بمناظر طيور 

وبال�صتناد  والقبب.  المئذنة  حول  تحوم  التي  الحمام 

في  الحمام  طيور  اإلــى  �صِند 
ُ
اأ الــذي  الديني  البعد  اإلــى 

�صة (حيث تناولها الإ�صالم والم�صيحية  الموروثات المقدَّ

على حد �صواء) تكتمل ال�صورة؛ فيفتح الواقع الدنيوي 

الم�صار اإليه في اللوحة، والذي يتمثل في الطبيعة الفانية 

للطيور، المجال اأمام اإمكانية اإعادة تف�صير اللوحة ولكن 

من خالل روؤية روحانية للعالم. 

(وفقا  الر�صول  �صعر  خ�صالت  تج�صده  ــذي  ال ما 

التفكير  اإعــادة  علينا  تعين  ما  اإذا  خــان)  كامل  لتحليل 

فيها في ال�صياق الإيمائي ولكن في ظل جهلنا بالخلفية 

الدينية؟ وفي هذا ال�صدد اأي�صا �صتوفر لنا المقارنة مع 

اأمثلة اأخرى حال للغز: لدينا لوحة لأ�صتاذ من�صور تعود 

اإلى عام 1٦1٠ اأي قبل بناء م�صجد وزير خان بثالثين 

ال�صناجب  مــن  مجموعة  اللوحة  تج�صد  فقط.  عاما 

ال�صناجب  تظهر  ال�صجرة.  اأعلى  اإلى  ال�صياد  من  تفر 

الطبيعي،  الحجم  اأحجامها  تفوق  �صوداء  طويلة  باأذيال 

وهو ما يذكِّرنا بقوة بخ�صالت ال�صعر الكائنة في لوحة 

م�صجد وزير خان، اأي اأن خ�صالت ال�صعر تبدو وكاأنها 

اأني اأجد  اإلى  �صور تجريدية لل�صناجب. ينبغي الإ�صارة 

التف�صير الروحاني للوحة الذي قدمه كامل خان تف�صيرا 

اإمكانية  اأطرح  اأن  اأود  اإلى درجة كبيرة. ولكنني  مقبول 

تف�صير الم�صهد تف�صيرا واقعيا اإيمائيا اأي�صا، في حالة 

ال�صتنتاج  اأهمية هذا  وتتجلى  ذلك.  الم�صاهد  اأراد  اأن 

في �صياق تف�صير الزخارف الت�صويرية الأخرى الكائنة 

ــورا داخــل  والــتــي تج�صد زهـ وزيـــر خـــان،  فــي م�صجد 

اإل  عادة  تُتَرَجم  ل  الزخارف  تلك  اأن  مزهريات. حيث 

اإلى  تُ�صير  اأو  د  تج�صِّ وكاأنها ل  الإيمائي  الم�صتوى  على 

لالفترا�س  وفقا  ر  تَُف�صَّ والتي  الزهور،  عدا  اآخر  �صيء 

اأنها رموز  اأقول القوالب النمطية) على  ال�صائع (كي ل 

اأية  البداية  من  تُ�صتَبَعد  وبذلك  الفردو�س.  لحدائق 

وكذا  الم�صاهد  خيال  ويُقيَّد  للتف�صير  اأخرى  اإمكانيات 

المعايير  بمقت�صى  ت�صمينية  �صعادته في خلق عالقات 

الإ�صالمية المزعومة. 

من جهة  اللوحة  تلك  تحليل  يثير  الــمــوؤطــرة   ال�سور 

من  غيرها  وبين  بينها  �صلة  وجود  حول  ت�صاوؤل  اأخرى 

َعت في مواقع مماثلة، وحول  اللوحات الأخرى التي ُو�صِ

م�صاحة  ب�صائر  مقارنة  وجدت.  اإن  ال�صلة  هذه  طبيعة 

اأن  نجد  الأخــرى،  اللوحات  وبغيرها من  الجدار  �صطح 

َعت داخل حنية �صغيرة يبلغ عمقها  تلك اللوحات قد ُو�صِ

انطباعا  يعطي  ما  وهو  �صنتيمترا،  ع�صر  خم�صة  نحو 

بوجودها داخل اإطار ويذكرنا على الفور بلوحات التراث 

الغربي. وعلى ما يبدو تتمثل وظيفة تلك الحنيات، والتي 

لبد واأنها اأدرجت �صمن تخطيط البناء منذ البداية، في 

ت�صليط ال�صوء على كل لوحة على حدة واإبراز فرادتها 

وبالتالي فرادة العنا�صر التي تج�صدها، على غرار الأطر 

التي تحيط باللوحات في التراث الغربي. وهو ما ي�صير 

اإلى اأن افترا�س وجود تاأثير غربي في هذا ال�صدد لي�س 

اإلى  الموؤدية  الممرات  وتزخر  الواقع.  تماما عن  ببعيد 

على  رة«  »الموؤطَّ اللوحات  تلك  من  ب�صتة  ال�صالة  باحة 

نحو اأفقي. 

واإن هذا الأ�صلوب المتبع في التاأطير، والذي يعتمد 

الجداريات  فــي  اأخـــرى  مــرة  بــه  نلتقي  التعميق،  على 

الكائنة على جانبي بوابة المدخل. ويثير و�صع اللوحات 

تاأثير  يحاكي  انطباعا  البع�س  بع�صها  فــوق  الموؤطرة 

اللوحات المعلقة فوق بع�صها البع�س بالكنائ�س الباروكية 

في اأوروبا، اأو التاأثير الذي يثيره معر�صا للوحات مليئا 

التاأثيرات  اإحـــدى  تتمثل  وبالتالي  المعلقة.  بال�صور 

الملفتة لأ�صلوب التعميق في وقوع حواف ال�صور دائما 

ــ  عمد  عن  مق�صودا  التاأثير  هذا  كان  واإن  الظل.  في 

ويجوز لنا اأن نفتر�س الق�صد العمد في جميع التاأثيرات 

المعمارية  الفنية  التحف  هذه  مثل  عليها  تنطوي  التي 

جواز ظهور جميع  بعدم  يٌف�صر  اأن  يمكن  وجوده  فاإن  ــ 

ال�صور في وقت واحد وبكافة التفا�صيل. كما تنتج عن 

تاأثير العمق ظالل تتاأثر بموقع ال�صم�س، وتلك الظالل 

جزئيا،  الوجه  يحجب  حين  للو�صاح  م�صابه  تاأثير  لها 

ي�صير  المثال. وهذا الحتجاب  المراأة على �صبيل  وجه 

في الوقت نف�صه اإلى �صر كامن وراءه، وكما هي الحال 
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�صيد ال�صناجب بري�صة اأ�صتاذ 

من�صور. اأذيالها القاتمة اللون 

تت�صابه ب�صكل ملحوظ مع 

العنا�صر التي ُف�ِصَرت على 

اأنها »�صعر الر�صول« والكائنة 

في المدخل الموؤدي لباحة 

ال�صالة بم�صجد وزير خان.  
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 لوحة جدارية في م�صجد

 وزير خان، ربما ت�صور

 �صعر الر�صول وفًقا لتف�صير

 كامل خان.  يالحظ

 الت�صابه الكبير بينها وبين

 �صورة اأ�صتاذ من�صور التي

ت�صور �صيد ال�صناجب.
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باحة  اأجواء  في  بالفعل  وجوده  لم�صنا  كنا  واإن  اإخفاءه،  يُق�َصد  بمقد�س  ال�صر  هذا  يتعلق  الملثم  اإيزي�س  تمثال  مع 

ال�صالة ن�صف المظلمة اأو بالأحرى المتدرجة بين ال�صوء والظالم. وتذكرنا تقنية الكيارو�صكورو (الجالء والقتمة) 

الم�صتخدمة هنا بتاأثيرات م�صابهة (مر�صومة بالطبع) في فن الر�صم الباروكي، وهي ل تظهر هنا بو�صفها عن�صرا من 

عنا�صر الر�صم بل كتاأثير اإ�صقاط �صوئي محدد (اأي كتاأثير اإخراج �صوئي معماري) على اللوحات. وفي النهاية تجدر 

الإ�صارة اإلى اأننا ل نلتقي عادة بمثل هذه اللوحات الغائرة �صوى في ح�صن لهور، وتحديدا في قاعة المرايا ال�صهيرة.

التي  تلك  تقابل  التي  »الموؤطرة«  اللوحة  فاح�صة على  نظرة  نلقي  حين  زة   الملغَّ ال�سور  اأم حيوانات:  نباتات 

تناولها كامل خان والتي يظهر في خلفيتها نف�س اللون الأحمر القاني وكاأنه انعكا�س للوحة الأخرى، ف�صنالحظ اأن كلتا 

اللوحتين ل تظهر فيهما عنا�صر زخرفية لزهور اأو مزهريات بل لأ�صجار. واإن هذه اللوحة، المقابلة لتلك التي يُفتر�س 

اأ�صجار ال�صرو ترمز  اأن  اأ�صجار ولي�صت واحدة. ولكن حتى واإن افتر�صنا  اأربعة  اأنها ت�صور »�صعر الر�صول«، تج�صد 

اإلى الإن�صان الكامل الذي يرمز اإليه النبي محمد لو�صفه بالمثالية، فاإنه لي�س من ال�صهل ترجمة المغزى الروحاني 

لل�صورة. ولكن ثمة �صيء اآخر يمكننا اكت�صافه اإذا اعتمدنا على المعاينة الب�صرية فح�صب: فبدل من اأربعة اأ�صجار 

وب�صعة اأزهار يمكن للمرء، م�صتعينا ببع�س الخيال، اأن يتعرَّف على �صكل تجريدي لراأ�س ح�صان (اأو حيوان اآخر اأحادي 

الحافر من ف�صيلة م�صابهة) وذلك على الجهة الي�صرى في محل قمة ال�صجرة التي تتخذ �صكال غريبا. 

اإن القدرة على التعرف على راأ�س الح�صان في محل قمة ال�صجرة، لي�صت فكرة بعيدة تماما عن الواقع كما قد 

يبدو للوهلة الأولى. واإن عدم اإجازة تج�صيد اأ�صكال الحيوانات والب�صر في الأبنية الدينية ل ينبغي اأن يعيقنا عن هذا 

الت�صور، لأنه مجرد ت�صور! ففي المرحلة الأولى، اأي في مرحلة الروؤية ال�صطحية، تقت�صر روؤيتنا بالفعل على الأ�صجار 

الأربعة واأوراقها. وعلى ذلك فاإن ال�صورة في حد ذاتها لم تنتهك مبداأ حرمانية ال�صور، بل اإنه خيال الم�صاهد. ولكنه 

ز بالفعل لروؤية ما هو اأكثر مما يظهر على الم�صتوى ال�صطحي، كلما ان�صغلنا اأكثر  يجوز لنا اأن نزعم اأن خيالنا يُحفَّ

بال�صور الكائنة في م�صجد وزير خان واأطلقنا لها العنان بداخلنا. األم نعتقد اأننا وجدنا �صعر الر�صول مج�صدا في 

اإحدى ال�صور، وهو اإ�صناد يتطلَّب بع�صا من الخيال وال�صعادة في خلق عالقات ت�صمينية بقدر معقوليته؟ كما ت�صنى 

لنا اكت�صاف اأ�صكال ل�صناجب وطيور في اللوحات الجدارية. و�صوف نتطرق فيما يلي اإلى حقيقة احتواء ال�صور على 

الزهور  اأن  نكت�صف  ف�صوف  ال�صور  على  فاح�صة  نظرة  األقينا  ما  فاإذا  نباتية فح�صب.  ولي�صت  مجموعات حيوانية 

المج�صدة في ال�صدارة ل تحاكي الطبيعة باأي �صكل من الأ�صكال، اأو اأنها ُر�ِصَمت ب�صكل �صيء اإذا ما افتر�صنا اأنها 

هدفت في الأ�صا�س اإلى محاكاة الطبيعية. ولكن بعدها عن الطبيعة ل يعني باأي حال من الأحوال اأنه ل يجوز اإل 

واأن تكون رموزا، لزهور الفردو�س على �صبيل المثال. مثلها مثل فنون الر�صم الحديثة كالر�صم التكعيبي على �صبيل 

المثال، تتمحور الغالبية العظمى من تلك العنا�صر الزخرفية حول نماذج تعمل على تحفيز الم�صاهد للتقاط التجريد 

د ب�صكل وا�صح  والتحريف والتحول المنظوري ودمجها معا لتكوين اأ�صكال معهودة، اأي التعرف على عنا�صر لم تُج�صَّ

على الإطالق واإعادة تركيبها داخل الأذهان. 

وحالما نفتر�س ب�صكل مبدئي احتمال كوننا ب�صدد 

هذا النوع من الجماليات، يتفتح اأمامنا العالم الت�صويري 

لم�صجد وزير خان من جديد وعلى نحو اأف�صل، معر�صين 

مفارقة  في  الوقوع  خطر  اإلــى  الحال  بطبيعة  اأنف�صنا 

الفن  على  المتمر�صة  روؤيتنا  ا�صتخدام  عبر  تاريخية 

لم  التي  والأ�صكال  تماما.  مختلف  �صياق  في  الحديث 

تتعد في ال�صابق كونها زهورا منت�صرة في المكان تفتقر 

اإلى اأي معنى فني اأو وظيفة عدا ملء الفراغات اأ�صبح 

العدد  اإن ربط هذا  نراها كفرا�صات.  اأن  الآن  باإمكاننا 

غير  على  كبيرة  بمدقة  تتمتع  التي  الزهور،  من  الهائل 

العادة، باأ�صكال النحل لهو ت�صور وارد اإلى حد كبير؛ بل 

وربما كان الهدف من هذا العن�صر هو تج�صيد ال�صكلين 

بظواهر  نلتقي  كما  المدق.  وكذا  النحل  واحد،  اآن  في 

م�صابهة خارج نطاق م�صجد وزير خان. فنرى في الممر 

الموؤدي اإلى �صريح جهانكير في �صابدره كما في لهور 

لتتخذ  المزهريات  اإحدى  اأطراف مقاب�س  كيفية تحور 

التعرف  يمكن  اأخرى  بجع. وفي �صورة  لروؤو�س  اأ�صكال 

فيما يبدو على اأ�صكال لطيور بجع محلِّقة. لكل �صخ�س 

اأولئك  �صيفعله  ما  وهو  ال�صلة،  هذه  في جحد  الحرية 

الذين يرف�صون فكرة احتواء المباني الدينية في الإ�صالم 

على مج�صدات للطبيعة الحيوية لأ�صباب دينية اأو يرونها 

بعيدة الحتمال لأ�صباب اأخرى. اإل اأن من يتجراأ ويحاول 

تجاوز هذا النوع من الرقابة الذاتية اأو حظر التفكير اأو 

الحكم الم�صبق بو�صعه اأن يتعرف على مثل هذه العنا�صر 

ويدرجها �صمن الت�صاوير. ويبدو اأن هذا الأمر بالتحديد 

من  النوع  لهذا  المميزة  الرئي�صية  ال�صمات  اإحــدى  هو 

الر�صم، ويتمثل في التورية بين الروؤية والخفاء والتفاعل 

م�صطلحات  التقاط  �صبيل  (في  والباطن  الظاهر  بين 

رئي�صية في علم الكالم الإ�صالمي). 

يرى  اأن  باإمكانه  ذلك،  عن  يعزف  من  اأن  العلم  مع 

في تلك العنا�صر الزخرفية اإ�صارة اإلى الفردو�س ولكن 

من  عك�س  على  فيه.  روح  ل  جامد  تج�صيد  خالل  من 

ال�صالة  باحة  في  تواجده  فبمجرد  المنهج،  هذا  يتبع 

في  يهيم  بالحياة  ناب�صا  براقا  فردو�صا  دخل  قد  يكون 

اأرجائه النحل الطنان والفرا�صات. فعن اإحدى الروايات 

ال�صهيرة يقول علي ابن اأبي طالب، ابن عم النبي واأول 

الأئمة لدى ال�صيعة: „النا�س نيام، اإذا ما ماتوا انتبهوا”. 

ولكن  فردو�س  دار  باعتبارها  ال�صالة،  باحة  دخول  اإن 

في الحياة الدنيا، يحدث كعملية اإحياء لحيوية اإدراكنا 

وخياله المثمر، ذلك الإدراك الذي كان �صابقا في و�صع 

�صبات تقريبا.  

�صل�صلة  اإلى  هام�صيا،  كان  واإن  الإ�صارة،  تجدر  كما 

ورود  من  ا�صطناعية،  كانت  واإن  للنظر،  ملفتة  اأخــرى 

ذي  ب�صكل  الجدارية  اللوحات  في  مج�صدة  ــار  اأزه اأو 

طابع خا�س. حيث يذكرنا العديد منها بالأزهـار ب�صـكل 

ال�صليب المعقوف، لما لها من اإطار مميز وا�صطناعي 

ال�صليب  بعن�صر  اأي�صا  لنلتقي  واإننا  نف�صه.  الوقت  في 

الأمثلة  مــن  العديد  بين  مــن  واحــد  (لــذكــر  المعقوف 

اإحدى زخارف القي�صاني ب�صريح جالل  المحتملة) في 

مريم  م�صجد  زخــارف  وفي  �صيكندرة.  في  اأكبر  الدين 

زماني في لهور نلتقي بالن�صخة ثالثية الأذرع من هذا 

ال�صكل. 

هذا  ظهور  نعتبر  اأن  الأحــوال  جميع  في  ويمكننا 

العن�صر من باب ال�صدفة، �صواء كان في الزخرفة اأو في 

دوران الأزهار، على اأن كونه �صدفة في هذه الحالة هو 

الحتمال الأقل ورودا مقارنة بكونه مج�صدا عن عمـد. 

اإذا ما اأخـذنا المحتـوى الرمـزي للوحـات م�صجد وزير 

خان على محمل الجد واعتبرنا اأن اأ�صجار ال�صرو ترمز 

اإلى الإن�صان الكامل، اأي اإلى الر�صول محمد (كما يرى 

معظم المف�صرون)، ف�صنجد اأنه من المنطقي اأن تحمل 

تلك الأزهار، التي تتخذ �صكل ال�صليب المعقوف ولي�س 

لها وجود على اأر�س الواقع، اإ�صارة �صمنية اإلى عنا�صر 

المخطط  فــي  ت�صمينها  تــم  الهندو�صي  الــتــراث  مــن 

التف�صير  هذا  اإن  بل  خــان.  وزيــر  لم�صجد  الت�صويري 

اإليها  الم�صار  التوفيقي  الفكر  �صوء  في  نف�صه  يفر�س 

من  العديد  به  تمتع  الــذي  الديني  والت�صامح  �صابقا، 

قد  المغولي  البالط  اأن  على  عالوة  المغول.  الحكام 

على  الهندو�س  ومــن  الم�صلمين  من  فلك  علماء  �صم 

حد �صواء، ف�صال عن الدور البارز الذي لعبه الأعيان 

الغريب  من  و�صيكون  الــدولــة.  ت�صيير  في  الهندو�س 

ا�صطبغ  التي  الدينية،  التعددية  تلك  تخلِّف  األ  حقا 

ال�صكاني  التكوين  على  وانعك�صت  المغولي  الحكم  بها 

ــ  الدينية  المعمارية  الهند�صة  اأثرا في  الأديان،  متعدد 

اأي مو�صع �صمن الأبحاث  اإليها في  حتى واإن لم يُ�صر 
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ربما تج�صد اأوراق

�صجرة البتول على الي�صار 

راأ�س ح�صان. الأوراق 

الأكبر حجًما والأكثر قتامة 

تمثل العينين والأوراق 

المتدلية فاتحة اللون تمثل 

خطم الح�صان.
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 اإن هذا العن�صر الزخرفي

 المقابل للعن�صر ال�صابق

 يمثل �صعوبة اأكبر في

 التعرف عليه. تتج�صد

 العينان عبر زهرتي

 التوليب المزرقتين

 والكائنتين في الجزء

  الخارجي من الباقة.

 ويبدو الجزء الأو�صط وكاأنه

 خطم �صخم. والنمر هو

 اأكثر حيوان من الممكن اأن

يت�صابه مع هذا ال�صكل.
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ولكننا ل نلتقي في لهور بهذه الترجمة 

التي  التعليمي  �صبه  الطابع  ذات  المزدوجة 

ففي  الملغزة.  اأر�صيمبولدو  �صور  تتيحها 

اإل  لهور ل ي�صعنا اكت�صاف ال�صور الملغزة 

اإن كنا نعرف م�صبقا عم نبحث. وفقط اأولئك 

المعا�صرون الذين عرفوا ذلك، هم من اأتيحت 

اأ�صطح  لختراق  الأرجــح  على  الفر�صة  لهم 

الأخــرى  ال�صور  واكت�صاف  الملغزة  ال�صور 

التعرف على رموزها. فقد  اأو  الكامنة فيها 

التعامل  في  وخبرة  بمعرفة  يتمتعون  كانوا 

مع ال�صور، لم تتمتع بها اإل النخبة البالطية 

حتى  ولكن،  المغول.  دولــة  ظل  في  اآنــذاك 

با�صتخدام  النظرية  هــذه  دعــم  مــن  نتمكن 

اإلــى  بحاجة  نحن  لهـــور،  مــن  ملغزة  �صور 

ال�صابق  الح�صان  عن�صر  من  اأف�صل  اأمثلة 

في  الفردية  العنا�صر  بع�س  تف�صير  اأو  ذكره 

ال�صور على اأنها حيوانات �صغيرة اأو ح�صرات 

اأو حتى رموز. واإننا لنلتقي بتلك الأمثلة في 

اآنجا  دائــي  م�صجد  في  متوقع،  غير  مكان 

الكائن بمنطقة نولكها بجوار محطة ال�صكة 

الحديد خارج �صور مدينة لهور. 

ال�سور الملغزة في م�سجد دائي اآنجا  اإن م�صجد دائي اآنجا في لهور هو اأقل �صهرة 

بكثير من م�صجد وزير خان ول يزار على الأرجح اإل نادرا من قبل �صائحي لهور محدودي 

العدد. لقد بني هذا الم�صجد في الأ�صا�س على اإحدى الطرق ال�صريانية في لهور، وهو الطريق 

الموؤدي اإلى مدينة دلهي. ومنذ اأن اأن�صاأ البريطانيون �صبكة ال�صكك الحديدية، اأ�صبح الم�صجد 

يطل على ق�صبان ال�صكك الحديدية مبا�صرة بالقرب من محطة القطار، اإل اأنه ي�صعب العثور 

عليه لوقوعه و�صط اإحدى الأحياء الفقيرة في نهاية طريق م�صدود موؤد اإلى الق�صبان.  

البيانات حول تاريخ الإن�صاء بين عامي 1٦35 و 1٦4٩. ولكنه �صيد في جميع  تتراوح 

الأحوال في فترة زمنية متقاربة مع م�صجد وزير خان. و�صوف اأقت�صر فيما يلي على تناول 

العنا�صر الزخرفية لكونها هي التي تثير اهتمامنا في هذا ال�صدد. ويت�صح من خالل ال�صور 

اأنها �صقطت �صحية لأعمال  اأو  الم�صجد  اأجزاء من  اأنه جرى تدمير  بالتقاطها  التي قمت 

الترميم الأخيرة. اإل اأنه ما زال يحتفظ بالعنا�صر الحا�صمة، وهي زخارف القرميد المر�صعة 

الكائنة على القبة الو�صطى اأعلى باحة ال�صالة واأعلى المحراب وعلى العقود المدببة الموؤدية 

اإلى الخارج واإلى الإيوانات الجانبية. اإن الم�صاهد الذي يفتقر اإلى الخبرة لن يرى في هذه 

الزخارف المقرمدة اإل مجموعة اأ�صكال �صديدة التجريد لأوراق واأزهار ومزهريات.  على 

الزخارف، حيث �صيتمكن من  لتلك  الملغزة لدى م�صاهدته  ال�صور  عك�س من يراعي فكرة 

تركيب العنا�صر النباتية معا لتكوين اأ�صكال لروؤو�س حيوانات. فيمكننا التعرف مثال على روؤو�س لنمور واأ�صود وغيرها من القطط 

المفتر�صة على الأغلب، كالفهود ال�صيادة التي ُروِّ�َصت من قبل المغول لغر�س ال�صيد، اأو الفهود الثلجية والتي ربما عرفها المغول 

من اأفغان�صتان اأو من منطقة الهيماليا، وربما اأمكننا التعرف اأي�صا على �صكل لراأ�س نعامة.

اإل اأن الأمر ل يتعلق في هذا ال�صدد بتخ�صي�س كل �صورة لكائن معين. بل اإن الأمر يترك بالأحرى لمخيلة الم�صاهد. ولكنه 

لي�س من ال�صهل دح�س اإمكانية تف�صير الف�صيف�صاء المقرمدة على هذا النحو، و�صيكون من الغريب حقا اأن تُعزى هذه التف�صيرات 

اإلى ال�صدفة البحتة اأو اإلى عادات الم�صاهدة الحديثة. وثمة اأمر اآخر يوؤيد نظريتنا ب�صاأن هذه الزخارف، وهو اإبراز الجاذبية 

الجمالية وما يترتب عليها من تعزيز للثراء الم�صموني ــ مقارنة بالفترا�س باأن هذه الزخارف لي�صت �صوى عنا�صر نباتية مجردة. 
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مثل هذه  كانت  اأو  خان،  وزير  م�صجد  على  اأجريت  التي 

الإ�صالمي  المنظور  من  الأرجـــح  على  مبغو�صة  الآراء 

الباك�صتاني. 

التورية في ال�سور  اإن فكرة روؤية قمة ال�صجرة كتج�صيد 

لراأ�س ح�صان في تلك اللوحة الموؤطرة (المقابلة لتلك التي 

يُفتر�س اأنها ت�صوِّر �صعر الر�صول) ربما تبدو جريئة، حتى 

واإن اأقر المرء باأن م�صجد وزير خان ل يخلو من الإ�صارة 

اإلى عنا�صر من الطبيعة الحيوية. ولكنني اأراه من غير المحتمل اأن يكون هذا النطباع مجرد 

�صدفة. ول ي�صعنا القتناع بع�صوائية هذا التاأثير اإل في حالة عدم اإ�صارة اللوحات الأخرى �صمنيا 

اإلى قدر من الحيوية، اأي اإن كان المخطط الت�صويري في كل الموا�صع الأخرى بالم�صجد ي�صتبعد 

اأي احتمال للتورية. ولكن حين تت�صمن اللوحات الجدارية فل�صفة جمالية قابلة للتف�صير على عدة 

م�صتويات ممثلة تحديا للمف�صرين بما تحويه من غمو�س، فاإن فكرة التورية بين ال�صجرة وراأ�س 

الح�صان ل يمكن ا�صتبعادها من البداية. وبالتالي نكون ب�صدد حالة من الحالت النادرة في الفن 

الملغزة  ال�صور  اإن �صروط توافر   .picture puzzles اأو  الملغزة  ال�صور  الإ�صالمي والمتمثلة في 

تتحقق حين ت�صمح ال�صورة بوجود منظورين، وفي اأف�صل الأحوال يتم التعرف على اإحداها في 

التوقيت الذي يتعذر فيه الك�صف عن الأخرى. وت�صم هذه الظاهرة العديد من النماذج المختلطة. 

من اأ�صهرها الوجوه المجازية التي ر�صمها اأر�صيمبولدو في لوحاته (15٢7-15٩3) والمركبة من 

عنا�صر خا�صة بفئة اأو مجال محدد. وارتباط م�صجد وزير خان وكذا لوحات اأر�صيمبولدو بنف�س 

اأن يكون من قبيل ال�صدفة:الفترة الزمنية التي �صمت  باآخر ل يمكنه  اأو  الفترة الزمنية ب�صكل 

مطلع الع�صر الحديث وع�صر النه�صة المتاأخر وحركة الأ�صلوبية (مانييريزمو). اإل اأن التورية في 

لوحات اأر�صيمبولدو تختلف اختالفا وا�صحا عنها في لوحات م�صجد وزير خان. حيث يت�صنى لأي 

م�صاهد على الأرجح اأن يتعرف في لوحات اأر�صيمبولدو على الوجه وكذا على العنا�صر المكونة 

له ــ فهي ل تخفي �صرا عظيما. 

ولكن ما تتمتع به لوحات اأر�صيمبولدو من �صفافية و�صهولة فهم هو بالتحديد ما يثير الهتمام 

بها. اإذ اأننا يجب اأن ن�صع في اعتبارنا اأن معا�صريه لم يعاي�صوا تلك الوفرة الت�صويرية ولم يتمر�صوا 

على م�صاهدتها والطالع عليها كما هي حالنا الآن. ولذا فاإنه ينبغي علينا اأن نفتر�س اأن لوحات 

اأر�صيمبولدو كانت بالن�صبة لمعا�صريه زاخرة بالكت�صافات، في 

الأ�صرار  من  تقريبا  وخالية  وا�صحة  فيه  لنا  تبدو  الذي  الوقت 

والألغاز.  

اإ�صافة اإلى ذلك فاإن تاأثير وجوه اأر�صيمبولدو المجازية ت�صير 

وزير  م�صجد  لوحات  في  لمثيله  معاك�س  ا�صتنتاجي  اتجاه  في 

خان مزدوجة التف�صير. ففي لوحات اأر�صيمبولدو يرى المرء في 

القتراب  مع  (وفقط  ثم  الوجوه،  اأي  ال�صاملة،  ال�صورة  البداية 

اأكثر من اللوحات) يكت�صف العنا�صر المكونة لها. واإذا ما تطلعنا 

ما هي  اللوحات  تلك  اأن  نجد  المنطلق، ف�صوف  اإليها من هذا 

طابعها  يتمثل  حيث  الجمالية،  البنائية  في  تعليمية  درو�س  اإل 

التعليمي في كونها تعيد الوعي اإلى عن�صري الم�صاهدة وعملية 

رينيه  كتابات  تن�صاأ  اأن  ال�صدفة  قبيل  من  لي�س  ولعله  الإدراك. 

حول   (1753-1٦٨5) ِبركلي  جورج  و   (1٦5٠-15٩٦) ديكارت 

فل�صفة الإدراك بعد ن�صاأتها بب�صعة عقود فقط. 
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جوزيببي اأر�صيمبولدو، الخريف، 1573.

Photo: Stefan Weidner

(اأعلى الي�صار) زهرة على �صكل 

�صليب معقوف داخل عنا�صر زخرفية 

»موؤطرة« في باحة ال�صالة بم�صجد 

وزير خان.

(اأعلى اليمين): �صليب مقعوف ثالثي 

الأذرع كعن�صر زخرفي في م�صجد 

مريم زماني بالهور.

(اأ�صفل اليمين): عن�صر زخرفي على 

�صكل �صليب معقوف ب�صريح جالل 

الدين اأكبر في �صيكندرة. من كتاب: ر. 

نات عن: »فن التر�صيع المغولي«.

Photos: Stefan Weidner

(اأعلى الي�صار): �صكل اآخر لراأ�س في

المدخل الموؤدي اإلى باحة ال�صالة بم�صجد

وزير خان. الأزهار النجمية الزرقاء تمثل العينين. 

اإل اأنه يمكن اعتبارها قرون لراأ�س ثور جنًبا اإلى 

جنب مع الأزهار التي تعلوها.

(اأعلى اليمين): ال�صكل مع الجذع والذراعين 

والوجه يمثلون الوجه.

(اأ�صفل الي�صار): �صورة عن كثب لمزهرية

في �صريح جهانكير، ُر�صم عليها م�صجد ي�صبه 

م�صجد وزير خان. وقد بُني كل من 

الم�صجد وال�صريح في الفترة نف�صها.

(اأ�صفل اليمين): تفا�صيل من باب بحدائق

�صاليمار في لهور، وعليها يمكن تمييز اأ�صكال 

الطيور في المزهرية الزخرفي.

Photos: Stefan Weidner



7٨7٩

الم�صجد. فمن يتجه نحو القبلة ويركع في اتجاه مكة، يقيم بذلك �صالته تحت اأنظار القطط المفتر�صة. 

وكاأنها تحر�س ال�صالة والإيمان على نحو مماثل للمغول، الذين اعتبروا اأنف�صهم حرا�صا على الدين، مهما 

قد يبدو المفهوم الديني المغولي غير تقليدي في اأعين بع�س المراقبين. وفي الوقت نف�صه ج�صدت اأعين 

القطط المفتر�صة دور النائب لأعين الحكام المغول ال�صاهرة، التي اعتبرت بدورها نائب دنيوي لعين 

الإله على الأر�س. 

وا�صتنادا اإلى المقولة النمطية التي تق�صي بحرمانية ال�صور في الإ�صالم، فاإنه لي�س من الم�صتغرب 

األ تنتبه الأبحاث الفنية التاريخية اإلى مثل هذا التف�صير حتى يومنا هذا، بل واأن ت�صيع تلك المعارف 

على ما يبدو بين ال�صكان المحليين، وهو ما يتبين من اأعمال الترميم التي اأجريت موؤخرا في الجزء 

ال�صفلي من باحة ال�صالة. ولكن اإن كانت الترميمات قد �صارت (من قبيل ال�صدفة على الأرجح) وفقا 

للمخطط الأ�صلي، يكون تاأثير ال�صورة الأ�صلي ذو المعنى المزدوج ل يزال قائما، حتى واإن غابت نية 

تحقيق عامل التورية عن البال. وخالل زيارتي للم�صجد ت�صنى لي م�صاهدة الحرفي الم�صئول عن قطع 

يكون بذلك قد  ربما  اأنه  اأدنى فكرة  يملك  ، ول  اأثناء عمله  الجارية  الترميم  اأعمال  اأجل  القرميد من 

انتهك حرمانية ال�صور. 

النتقال من الزخرفة اإلى ال�سورة  اإن التفكير ب�صكل اأ�صا�صي في العالقة بين الزخرفة وال�صورة 

يفيد في ال�صياق التالي. فاإنه لمن ق�صر النظر اأن نرى الهياكل الزخرفية مجرد زخرفة اأو اأ�صكال مجردة 

لهياكل موجودة في الطبيعة (كالنباتات اأو المحالق). على اأن اإمكانية النتقال من الزخرفة اإلى ال�صورة 

الملمو�صة متاحة على الدوام ومدرجة �صمن كل هيكل من الهياكل الزخرفية. اإل اأن عملية التو�صع نحو 

ال�صورة الملمو�صة ل تتك�صف اآفاقها، اإل في حالة عجز الزخرفة عن تحقيق تلك الإمكانية. وت�صير عملية 

النتقال على نحو �صل�س بحيث ي�صعب من الناحية المو�صوعية تحديد اللحظة الحا�صمة التي تتحول فيها 

الزخرفة اإلى �صورة مج�صدة، فهي رهن عين الرائي. اإن اأعمال م.ك. اإِ�ِصر الم�صتوحاة من الفن الإ�صالمي 

والتي ُعِر�َصت في متحف المناطق ال�صتوائية باأم�صتردام عام ٢٠13، تج�صد هذا ال�صتنتاج وت�صاهم في 

ا�صتيعاب الفن المغولي لل�صور الملغزة. 

هل ن�صتند في هذه التاأمالت اإلى �صوء فهم ع�صري، اأم اأننا �صقطنا �صحية لعادات الم�صاهدة خا�صتنا 

التي تت�صم بالتعقيد ال�صديد والمتمر�صة على ما يتميز به الفن الحديث من تعدد تكافئي؟ اإل اأن وجود 

العالم  من  الآخر  الطرف  في  المجازية  ال�صورة  اإلى  الزخرفة  من  النتقال  هذا  على  �صهير  اآخر  مثال 

الإ�صالمي (والذي لم يعد اإ�صالميا في ذلك الوقت) ومن فترة معا�صرة تقريبا للعمارة المغولية، يتناق�س 

المغولية بل ولكونه  للعمارة  اإلى حقيقة معا�صرته  المثال ل تعزى فقط  مع هذا الفترا�س. وقوة هذا 

يتغذى اأي�صا على م�صادر توفيقية ويدين بوجوده اإلى مزيج ثقافي ذو طابع خا�س. وينتمي هذا المثال 

اإلى ما ي�صمى بالفن المدجن الذي ن�صاأ في بالأندل�س عقب حروب ال�صترداد، ويتمثل في زخرفة مقرمدة 

كائنة في بهو كارلو�س الخام�س بق�صر الكازار باأ�صبيلية، ن�صاأت في ور�صة كري�صتوبال دو اأوجو�صتا (في 

الفترة بين 1577 و 15٨3). 

تمتزج في هذه الزخارف العنا�صر النباتية والوجوه و�صور الحيوانات معا بحيث ل يت�صنى التفريق 

اإلى التفا�صيل. فاختالف الظروف الثقافية الجتماعية والعقائدية  اإل مع تمعين النظر والنتباه  بينها 

اإلى ا�صتحداث حلول جمالية مختلفة من اأجل اإ�صفاء طابع ت�صويري  الدينية في عهد المغول قد اأدى 

على الزخارف. واإن اإمكانية اإ�صفاء هذا الطابع الت�صويري ل تُعزى اإلى عادات اأو متطلبات الم�صاهدة 

الحديثة. فالزخارف المقرمدة في باحة ال�صالة بم�صجد دائي اآنجا قد حققت هذه الإمكانية باأ�صلوب 

بارع وغير متطفل. اإذ تُِرَكت م�صاألة التعرف على روؤو�س الحيوانات على �صبيل المثال لحرية الم�صاهد، 

فهو لي�س فر�صا. وبالتالي فاإن مزيج الزخارف وال�صور قد تم اإخفاوؤه في الزخارف ب�صكل اأكثر غمو�صا 

مقارنة بعنا�صر اإِ�ِصر اأو الإفريز المقرمد لكري�صتوبال دو اأوجو�صتا في اأ�صبيلية.  

قرميد  كان  �صواء  القرميد  على  الزخارف  من  الغر�س  يتحقق  اإِ�ِصر،  للوحات  مماثل  غرار  وعلى 

حقيقي اأو م�صور. وتعد �صورة المزهرية الموجودة على مقبرة اعتماد الدولة في اأجرا مثال من عهد 

رة. وعلى الرغم من ت�صابك عنا�صرها اإل اأن تلك ال�صورة تج�صد  المغول على زخارف القرميد الم�صوَّ

اأ�صماكا من دون �صك. ونلتقي بهذه التقنية في كثير من الأحيان على الأفاريز التي كانت بمثابة ك�صاء 

للجدران. ون�صاهد بع�س الن�صخ الإيرانية منها بمتحف الفن الإ�صالمي في برلين. ويعد اإفريز الق�صر 

الم�صتى الأموي الذي يعود اإلى منت�صف القرن الثامن 

من الأمثلة الإ�صالمية المبكرة على تقنية مماثلة للتقنية 

الزخرفة  بين  المتبادل  التفاعل  عن�صر  واإن  ال�صابقة. 

حا�صما  دورا  الحالت  تلك  جميع  في  يلعب  وال�صورة 

ال�صورة جزءا من  ل  ت�صكِّ الجمالية، حيث  الفل�صفة  في 

الزخرفة والعك�س �صحيح. 

الكتابات  لنا من خالل فن  يت�صح  اأخرى،  من جهة 

الخطية اأن الظواهر ذات ال�صلة بال�صور الملغزة بمعناها 

الإ�صالمي.  التراث  على  تماما  بغريبة  لي�صت  الأ�صيق 

واأود في هذا ال�صدد اأن اأ�صلط ال�صوء على لوحتين من 

المخطوطات بمتحف  بغرفة  كائنتين  الخطية  الكتابات 

لهور. فنتعرف في اإحداها على �صكل لراأ�س، تظهر فيه 

مالمح الوجه بو�صوح. وتعك�س اللوحة الأخرى تجريدا 

كتابيا لعن�صر زخرفي يتخذ �صكل مزهرية ويت�صابه مع 

وزير  م�صجد  في  نراها  التي  المزهريات  اأ�صكال  بع�س 

خان. اإن تلك اللوحات الكتابية تف�صح عن �صيء، تميل 

اأ�صكال المزهريات في البداية اإلى اإخفائه بما لها من 

تحمل  التي  المزهرية  ف�صكل  باذخة.  زخرفية  خطوط 

اأنه �صورة كاريكاتيرية لهيئة  ر على  اأن يُف�صَّ وردة يمكن 

ب�صرية. وما من �صك في كون هذا الت�صور مقبول في 

اأعد  قد  يكن  لم  اإن  هذا  الخطية،  الكتابات  فن  اإطــار 

لهذا الغر�س عن عمد. اإن ما ي�صكل جاذبية ال�صورة هو 

ما تحويه من تف�صير ثالثي الأبعاد، تتوالى مراحله من 

الت�صور الملمو�س اإلى المجرد على هذا النحو: الحروف 

ــ المزهرية ــ الهيئة الب�صرية. 

المرء  تح�صب  اإن  اأخـــرى   واأ�ــســكــال  زهــريــة  كائنات 

لإمكانية التقائه ب�صور ملغزة اأو على الأقل ب�صور تقراأ 

للزخارف  م�صاهدته  لدى  م�صتويات  عدة  على  وتُف�صر 

الداخلية في العمارة المغولية لم يعد اأمرا بعيد المنال 

وذلك في �صوء التحليالت ال�صابق ذكرها. وهذا ينطبق 

ب�صكل خا�س على اللوحات الجدارية العديدة الموجودة 

تج�صد  والــتــي  خــان  ــر  وزي بم�صجد  ال�صالة  باحة  فــي 

الفنانون  كان  اإن  ومزهريات.  لأزهــار  زخرفية  عنا�صر 

محاكاة  اإلـــى  ــان  الأحــي بع�س  فــي  هــدفــوا  قــد  المغول 

النباتية، فاإن  الطبيعة بدقة قدر الإمكان في زخارفهم 

هذا الأمر لم ينطبق على اللوحات الجدارية في م�صجد 

وزير خان. فتن�صيقات الأزهار التي تت�صم بالغرابة تبعد 

كل البعد عن اأي واقع ت�صويري. وحتى اأف�صل الزهارين 

�صيعجزون عن اإعادة تكوينها. 

اأو هيئات من خالل  اإمكانية التعرف على وجوه  اإن 

اإلــى عامل  مبدئيا  تعزى  والمزهريات  الأزهــار  زخــارف 

ب�صيط يتمثل في عن�صر التماثل الذي يتحقق هنا ب�صكل 

الأج�صام  في  التناظر  عن�صر  يعادل  وهو  الكامل.  �صبه 

والوجوه. ربما كان عن�صر التماثل لي�س �صوى �صرورة فنية. 

ولكنه لم يكن من ال�صعب تجنب عن�صر التماثل، اإذا ما 

كانت هناك �صرورة ملحة لتفادي ربط الزخارف بالهيئات 

ت�صتبعد  لمزهريات  زخـــارف  اأي�صا  فهناك  ــوجــوه.  وال

اإمكانية التف�صير المزدوج، كالزخارف الزهرية في م�صجد 

باد�صاهي بالهور اأو م�صجد مهاباد خان بمدينة بي�صاور، 

ف�صال عن العديد من الزخارف النباتية غير المتماثلة. 
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زخارف فوق محراب م�صجد 

دائي اآنجا والتي تبين راأ�س اأ�صد  

ونمر على هيئة �صورة ملغزة، 

وراأ�س فهد اأو راأ�س نعامة.

 Photos: Stefan Weidner

محراب م�صجد دائي اآنجا 

محاط ب�صور الحيوانات. 

المحراب الأ�صلي �صقط 

�صحية لأعمال الترميم. 

كما اأن طابع التورية 

الذي تميزت به العنا�صر 

الزخرفية الأ�صلية لم يعد 

يظهر في الزخارف على 

الي�صار.

 Photo: Stefan Weidner
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�صكل المثلث. وفي حالة تج�صيدهم في و�صع 

اأن هيئاتهم ل تختلف عن  الوقوف، يالحظ 

هذا ال�صكل كثيرا. اإذ اأنهم يظهرون في معظم 

نحو  على  �صفافة  تنانيرا  مرتدين  الأحــيــان 

غريب تتخذ �صكل الجر�س. واإذا ما ا�صتندنا 

الآن اإلى هذه المنمنمات في اأحكامنا، ف�صوف 

مزينة  كــانــت  الــحــكــام  مالب�س  اأن  نــالحــظ 

بزخارف نباتية وزهرية بحيث اأ�صبح الحاكم، 

اإن جازت المقارنة، اأ�صبه بالزهرة التي ينبعث 

�صعاعها على من حولها. ولكن، اإن كان مظهر 

الحاكم وتاأثيره يحاكي باقة الزهور، فاإنه من 

المنطقي اأن ن�صتوعب باقة الزهور باعتبارها 

رمزا للحاكم اأو رمزا لهالة الحكم. 

في  المزهريات  ت�صاوير  ميزنا  ما  واإذا 

ف�صوف  وجــوه،  اأنها  على  وزير خان  م�صجد 

اإليه  وتنظر  الم�صاهد  تواجه  اأنها  نالحظ 

وجها لوجه. فهي تواجهه على قدم الم�صاواة 

والتعرف  روؤيته  اأن قدرتها على  يبدو  ويكاد 

عليه تفوق قدرته في روؤيتها والتعرف عليها 

ــ ل�صيما حين يعتبرها مجرد زخارف زهرية 

لي�س اإل. واإن ثمة تاأثير تنويمي مغناطي�صي 

يكمن في هذه النظرة المبا�صرة التي توجهها 

ذلك،  على  عــالوة  الم�صاهد.  نحو  ال�صورة 

بطرحها  الم�صاهد  مع  تتوا�صل  ال�صور  فاإن 

فت�صعى  ــه،  ــاإدراك ب والتالعب  عليه  الألــغــاز 

العتقاد  اإلــى  تقوده  ــاأن  ب اإمــا  ت�صليله  اإلــى 

اأو  وجــوه،  بل  مزهريات  مجرد  لي�صت  باأنها 

اإنها  مزهريات.  مجرد  بكونها  تتظاهر  باأن 

كما  وتــ�ــصــوره،  الم�صاهد  ــاإدراك  بـ تتالعب 

ت�صويري  انطباع  اإطــار  في  ا�صتقرارها  لعدم  وذلك  واأ�صرنا،  �صبق 

نهائي وثابت، واأي�صا ل�صعوبة اكت�صافها واإعادة التعرف عليها لكونها 

مت�صابهة وي�صهل الخلط بينها على الرغم مما تتمتع به من فرادة، 

وكذا لوجوب اإعادة تركيبها با�صتمرار في عين الم�صاهد، مثلها مثل 

حية،  كائنات  بمثابة  اأي�صا  اللوحات  هذه  وتعد  التكعيبية.  ال�صور 

والروؤية  ال�صتجابة  فتتنوع  الم�صاهد،  مع  توا�صلها  من حيث  وذلك 

وفقا لختالف طبيعة الم�صاهد والتوقيت والحالة المزاجية. 

اإن الفكرة الرئي�صية التي يدور حولها من وجهة نظري المخطط 

التوا�صل  في  تتمثل  خان  وزير  بم�صجد  ال�صالة  لباحة  الت�صويري 

التنويم  ي�صبه  تفاعل  اإطار  في  الم�صاهد  مع  والال�صعوري  المبا�صر 

تج�صد  ل  المزهريات  �صور  فــاإن  الباطن.  عقله  مع  المغناطي�صي 

قوى  عن  بــالأحــرى  تنوب  بل  بعينها،  �صامية  مخلوقات  اأو  حكاما 

با�صتخدام  تج�صيدها  بالإمكان  يعد  لم  بديل  كون  في  كائنة  اأ�صمى 

الو�صائل الإيمائية التقليدية. اإنها تج�صد روح الحكم وجوهره وكيانه 

في  ال�صوفي  يمر  مثلما  تماما  الملمو�صة،  الماديات  من  المجرد 

اأو الزاهد في الهندو�صية عبر عدة م�صتويات من التحرر  الإ�صالم 

اإن  البراهمان).  (اأو  الإله  من  لالقتراب  الروحي  والتطهير  المادي 

ال�صحن  اإلى  بوابة مدخل م�صجد وزير خان ومنها  من يدخل عبر 

ثم اإلى باحة ال�صالة، يمر، وكاأنه يعبر هوي�صا، اإلى معر�س ت�صويري 

د ب�صيقانها من  كما يمكن اأي�صا ا�صتبعاد هذه العالقة في الزخارف الزهرية الخال�صة، اأي الأزهار التي تُج�صَّ

دون مزهريات كما نراها في كثير من الأحيان في الزخارف الزهرية المنفذة بتقنية التر�صيع.  

ولكننا اإذا ما ا�صتطعنا التعرف على اأ�صكال لهيئات اأو وجوه في زخارف الزهور والمزهريات، اأو ربما 

تعين علينا التعرف عليها لكونها مق�صودة من قبل الفنان، فاإننا نت�صاءل عن ماهية الأ�صكال الم�صورة وعن 

الغر�س منها. وهناك �صيء موؤكد في هذا ال�صدد: وهو اأن الكائنات الزهرية والمزهرية ــ لنطلق عليها 

هذا ال�صم كو�صيلة لو�صفها ــ تكاد ت�صتبعد احتمال ترجمتها اإلى رموز حيوانية وا�صحة كما هي الحال مع 

الزخارف المقرمدة الكائنة اأعلى محراب م�صجد دائي اآنجا. كما اأنها ل ت�صمح بترجمتها اإلى نماذج اأخرى 

ملمو�صة اأو كائنات موجودة على اأر�س الواقع، بل اإلى وجوه وهيئات، كما 

اأو�صحنا في �صرح ال�صور الملحقة بهذا المقال. فبو�صفها وجوه وهيئات 

ترمز تلك العنا�صر اإلى �صيء اآخر، فتكون بمثابة بديل، ول تختلف في ذلك 

كثيرا عن كون �صعر الر�صول على اأغ�صان ال�صنط يرمز اإلى الر�صول نف�صه.  

ولكنه ل يت�صنى تحديد ما ترمز اإليه تلك »الكائنات المزهرية« ب�صكل 

وا�صح. طالما اأنها لي�صت هيئات واقعية، فاإن تلك »الكائنات المزهرية« قد 

تكون تج�صيدا لمخلوقات خيالية اأو عفاريت (جان)، لم تخل منها ميثولوجيا 

واأ�صاطير الم�صرق. ويمكننا اأي�صا اأن ن�صتوعب تلك الكائنات المزهرية كنوع 

من �صعارات النبالة الم�صفرة، اأو باعتبارها الن�صخة الإ�صالمية من ال�صارات 

الغربية التي تتخذ اأ�صكال لحيوانات حقيقية اأو اأ�صطورية. واإذا ما تفكرنا 

ياأتيان  مجالين  ثمة  فاإن  الظاهرة،  لهذه  المحتملة  المرجعية  الأطــر  في 

في الح�صبان: المجال الديني والمجال الإمبراطوري البالطي، ول ينبغي 

علينا اأن ننظر اإليهما باعتبارهما مجالين منف�صلين تماما. بل اإن احتمال 

كون الدمج بين هذين المجالين هو بعينه الهدف الأ�صا�صي من التف�صير 

الفترا�س  وهذا  بعيد.  حد  اإلى  وارد  احتمال  هو  ال�صور،  لهذه  المزدوج 

على  �صرعية  اإ�صفاء  اإلى  المغول  الحكام  �صعي  مع  يتنا�صب  اأن  �صاأنه  من 

حكمهم، لي�س فقط من الناحية الدينية، كما يفعل اأغلبية الحكام، بل ومن 

وذلك  واأ�صرنا،  �صبق  كما  بهم  خا�س  بالطي  ديني  برنامج  تطوير  خالل 

لينعك�س عليه ما يت�صم به حكمهم من تجان�س ديني ولو ب�صكل مبدئي. ومن 

المعلوم اأن هذا المفهوم الديني قد انعك�س على فن الر�صم المغولي. واإنه 

المنمنمات  فن  الهندو�صية على  الر�صم  تاأثيرات  الك�صف عن  ال�صهل  لمن 

ملحمة  من  مغولية  ن�صخ  بوجود  المثال  �صبيل  على  نعلم  فنحن  المغولي. 

الرامايانا معدة لال�صتخدام في البيت الحاكم. فالعالم الت�صويري الخا�س 

بتلك الملحمة يختلف عن ذلك الخا�س بالمنمنمات ذات المالحم الماأ�صلمة 

ب�صكل  النتباه  يجذب  ما  واإن  الفار�صية.  المنطقة  من  والم�صتمدة  جزئيا 

خا�س اإلى ن�صخ ملحمة الرامايانا هو ت�صاوير الجان. فمن الممكن اأن يكون 

البالط المغولي، اأو بالأحرى النخبة البالطية، قد ا�صتعانت بهذه الت�صاوير 

في تغذية مخيلتها فيما يتعلق باإمكانية وكيفية تج�صيد الجان. كما يمكن 

اقتفاء اأثر الفن الم�صيحي، ولعله يتجلى في اأو�صح �صوره من خالل �صكل 

الهالة المقد�صة التي تظهر ب�صكل منتظم في ت�صاوير الحكام المغول. كما 

نلتقي في كثير من الأحيان باأ�صكال لمالئكة، وتلك اأي�صا تعزى على الأرجح 

اإلى تاأثيرات فن الر�صم الم�صيحي الغربي. 

وفي هذا ال�صدد تجدر الإ�صارة اإلى �صمات اأخرى خا�صة تتميز بها بورتريهات الحكام المغول، بعيدا 

عن التاأثيرات الأخرى للتقاليد الت�صويرية غير الإ�صالمية. حيث جرت العادة على تمثيل الحكام مرتدين 

اأن نفتر�س باأن الحكام قد ارتدوا هذه العقود بالفعل، ولو في منا�صبات  عقدا لوؤلوؤيا ملفتا للنظر. ولنا 

معينة على اأقل تقدير. وفي بع�س الأحيان ُزِينَت عمائمهم بالري�س اأو باللوؤلوؤ اأي�صا. اأما في حالة تج�صيد 

الحكام في و�صع الجلو�س، كما يحدث في كثير من الأحيان، فاإنهم يجل�صون في و�صع �صبيه بو�صع التربيع، 

اأن هيئاتهم تحاكي  تاأثير مالب�صهم، نجد  وباإ�صافة  الجلو�س.  ارتفاع و�صع  ولكن على �صيقانهم فيالحظ 

اإ�صـاءات | �صتيفان فايدنر: ظاهر وباطن ـ لهور ولغز ال�صورمعهد غوته | فكر وفن، عدد 1٠٢

(ال�صورة على اليمين): طغراء من 

لهور على هيئة تجمع بين �صكل 

المزهرية وال�صكل الب�صري.

(ال�صورة على الي�صار): زخارف 

تج�صد �صكل وجه، القرن 1٩،  

متحف لهور.
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 وجه: كائن زهري. العينان عبارة عن

 زهرتين حمراوين في المنت�صف،

 بحيث يكون عنق الزهرية هوالفم

 والذقن. لوحة الفري�صكو هذه

 موجودة في الدهليز الموؤدي للُم�صلى

 في م�صجد وزير خان في لهور.
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زخارف مقرمدة على بوابة م�صجد دائي اآنجا

في لهور،  توحي باأ�صكال نباتات ولكنها

 ت�صلح اأي�صا كلوحة من قطع البازل.
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في  الر�صول  يُج�صد  كما  ورموزهما.  والدنيوية  الروحانية  لل�صلطة 

هذا المعر�س كعن�صر محوري اأو بالأحرى يُرمز اإليه بالنيابة، ربما 

اأو ح�صانه الكامن في قمة ال�صجرة على ال�صورة  من خالل �صعره 

ورد  لما  وفقا  الر�صول  حمل  الــذي  البراق  يكون  ربما  اأو  المقابلة 

اإدراك  اأن  اإلى بيت المقد�س. وهو ما يعني  في رحلة �صماوية ليال 

المغولي  الحكم  مفهوم  تنوب عن  ملغزة  ك�صور  المزهرية  اللوحات 

محمد  الر�صول  من  لل�صلطة  انتقال  باعتباره  والروحاني  الدنيوي 

ف�صاعدا، هو �صرط لعتبار تف�صير كامل خان ممتاز ل�صعر الر�صول 

في اللوحة الموؤطرة تف�صيرا معقول اأو بالأحرى اإلزاميا. 

فن  مــع  المقارنة  اإن عقد  الــكــلــي   والـــكـــون  ــر  الــمــ�ــســغَّ الــكــون 

الجمالية  الفل�صفة  فهم  على  ي�صاعدنا  اأن  �صاأنه  من  المنمنمات 

هو  ما  المنمنمات  فن  اأن  حيث  اأف�صل.  ب�صكل  خان  وزير  لم�صجد 

اإل عالم منغلق على ذاته، تنظر فيه جميع ال�صخ�صيات اإلى بع�صها 

الم�صاهد. وعلى ذلك  ال�صورة نحو  تتطلع عادة خارج  البع�س، ول 

را، وهو ما يفتر�س بنا اأن ن�صتوعبه  فاإن هذا الفن ي�صكل كونا م�صغَّ

اأي�صا من خالل �صغر حجم ت�صاويره: فهو عالم يت�صنى لنا اأن نحمله 

المزهرية« في م�صجد  »الكائنات  اأما  كالكتاب.  ونفتحه  اأيدينا  بين 

اأي�صا،  وتعلوه  بل  الم�صاهد  تقع في م�صتوى نظر  فاإنها  وزير خان، 

لتمثل كونا كليا يجتاح عالم الب�صر ويوؤثر فيه، بل ويعلوه في الوقت 

نف�صه كقبة ال�صماء التي نراها م�صورة على ال�صقف. اإن من يدخل 

اأو  طرق  ملتقى  في  نف�صه  يجد  خان  وزيــر  بم�صجد  ال�صالة  باحة 

العالم  وعجز  الكلي.  والكون  الب�صري  الكون  بين  متداخلة  م�صاحة 

الب�صري عن ا�صتيعاب الكون الكلي، ل يختلف عن عجز الم�صاهد 

عن ا�صتيعاب الأ�صكال الزهرية، بل والت�صميم الكلي لباحة ال�صالة. 

والت�صميمات،  الأ�صكال  هذه  وراء  ما  تف�صير  بوجود  ي�صت�صعر  فهو 

وكلما زاد م�صتواه التعليمي والديني وكذا قبوله الباطني الت�صوفي، 

ال�صتيعاب.  على  وقدرته  اكت�صافاته  وازدادت  روؤيته  ات�صعت  كلما 

ولكنه لن يكون قادرا اأبدا على فهم وا�صتيعاب كل �صيء. ففي نهاية 

المطاف، �صيفوق العالم الت�صويري للم�صجد قدرته على الدوام، وهو 

ما ينطبق اأي�صا في الغالب على البنائين والحرفيين والر�صامين ممن 

على  الأحوال  اأح�صن  في  وبراعتهم  ال�صتيعابية  قدراتهم  اقت�صرت 

الجوانب الخا�صة بهم في الت�صميم. 

اإلــى  اأ�صير  اأن  النهاية  فــي  اأود  الــبــ�ــســر   و�ــســعــف  الــمــخــدرات 

على  المعا�صرين،  الفنيين  الموؤرخين  معظم  عنهما  يغفل  جانبين 

اأنهما قد �صكال على الأغلب فارقا حا�صما لدى العديد  الرغم من 

من الم�صاهدين على مدى ع�صور طويلة. يتمثل الجانب الأول في 

�صعف الب�صر غير الم�صحح (والذي ينت�صر في الم�صرق على نطاق 

اأو�صع مقارنة بالغرب). فال�صعف الب�صري يت�صبب في تكوين روؤية 

مختلفة عن الكائنات الزهرية، روؤية يمكن للم�صاهد الذي يتمتع بقوة 

الإب�صار اأن يح�صل عليها اإذا ما نظر اإلى ال�صور من م�صافة بعيدة 

للغاية اأو تطلع اإلى ن�صخة متناهية ال�صغر منها، كال�صور الإلكترونية 

المنمنمة (thumbnail). واإذا ما حدث ذلك، فاإن الت�صابه بين �صور 

المزهريات وبين الهيئات والوجوه ي�صبح اأكثر و�صوحا، فهو ل يتجلى 

ب�صكل قاطع ل لب�س فيه اإل في هذه الحالة (كما قد يت�صح من خالل 

بع�س اللوحات الجدارية التي نُ�ِصَخت بهذا الحجم ال�صغير عمدا من 

اأجل تج�صيد هذا الغر�س). وعلى ذلك فاإن حيوية الزخارف تكمن 

في هذا ال�صياق اأي�صا ويختلف تاأثيرها على كل �صخ�س بل وتبدل 

من هيئتها في عين كل م�صاهد على مدى حياته وذلك وفقا لتغير 

منظوره وقوة روؤيته. 

وثمة جانب اآخر ل يعتد به اإل نادرا، على الرغم من اأن تاأثيره 

اأو  الم�صكرات  تاأثير  وهو  به،  ي�صتهان  ل  الإدراك  جماليات  على 

لها  ف�صَّ والتي  وم�صتقاتهما،  والأفيون  الخمر  ل�صيما  المخدرات، 

من  كثير  في  باإفراط  وا�صتخدموها  بل  معروف،  هو  كما  المغول 

الأحيان. وفي �صياق حديثي عن تاأثير التنويم المغناطي�صي، اأ�صرت 

اإلى اإمكانية اعتبار باحة ال�صالة بم�صجد وزير خان بمثابة م�صاحة 

ذات مفعول مخدر، واإلى تاأثيرها على الم�صاهد. واإنه من المفروغ 

منه اأن تناول المخدرات من �صاأنه اأن يعزز من قوه هذا التاأثير في 

هذا  يومنا  حتى  يزال  ل  الح�صي�س  فا�صتخدام  التجاهات.  جميع 

وا�صع النت�صار في باك�صتان، في الأو�صاط ال�صوفية على الأقل، وهذا 

اإن ما كتبه  اإلى حظره ب�صكل �صارم.  على الرغم من اتجاه الدولة 

بع�س الأدباء الغربيين من اأمثال هنري مي�صو واألدو�س هك�صلي في 

القرن الع�صرين حول تجاربهم مع المخدرات، من الممكن اأن يعتبر 

الكامن  النف�صي  الإدراكــي  المغزى  ل�صتنباط  اإر�صاديا  دليال  بمثابة 

المرء  كان  اإن  فقط  ولكن  ــ  خان  وزير  بم�صجد  ال�صالة  باحة  في 

الملغز  الت�صويري  وطابعه  غمو�صه  في  لالنخراط  ا�صتعداد  لديه 

المجالت  بين  وبمزجهم  الكونية  المغول  بروؤية  بالتالي  والعتراف 

وكذا بما تت�صم به اأيديولوجيتهم الروحانيـة من طابع توفيـقي؛ بـدل 

العقيدة  مع  ليتوافق  عموميات،  ب�صعة  اإلــى  التف�صير  اختزال  من 

ال�صنية في زمننا هذا (التي ينبغي اأن تكون مفارقة تاريخية اإذا ما 

ا�صتندنا اإلى المغول). 

تجدر  بالتحديد،  ال�صبب  لهذا  ربما  اأو  ذلك،  من  الرغم  وعلى 

في النهاية الإ�صارة اإلى اأن ال�صور الملغزة التي تزخر بها لهور ل 

التي تق�صي بحرمانية ال�صور، بل  تتعار�س مع النظرية المحافظة 

لتحقيق  تعبيرية  قوة  ال�صور  تمنح  كونها  من  الرغم  فعلى  تعززها. 

احتياج ما، اإل اأنها ل ت�صبع ذلك الحتياج من الناحية المو�صوعية 

الرغبة  لديه  تتحقق  الــذي  للم�صاهد  ال�صخ�صي  الإدراك  عبر  بل 

عن  ال�صدد  هذا  في  نتحدث  اأن  ما  منظور  من  ويمكننا  والمهارة. 

تقيَّة ت�صويرية تُخفى في طياتها القناعات الحقيقية غير التقليدية 

بين  التوفيق  اإلــى  هدفت  والتي  الم�صجد،  هــذا  ببناء  ُكلفوا  لمن 

الزخارف  وتبقى  المتناق�صة.  الجمالية  والتوقعات  الإيديولوجيات 

مجرد اأزهار ومزهريات اإذا ما تطلعنا اإليها من الناحية الظاهرية 

في  حتى  تنتهك،  لم  هي  كما  ال�صور  حرمانية  تظل  بحيث  فقط، 

لي�صت هناك حاجة لإعادة  المغولية.  للعمارة  المقد�س  الإطار  ظل 

كتابة تاريخ الفن الإ�صالمي، ولكنه ازداد ثراء بما اكت�صبه من �صمات 

ا�صتثنائية وعجائب اإ�صافية.  

  �ستيفان فايدنر    كاتب وباحث اإ�صالمي ورئي�س تحرير مجلة »فكر وفن«.

ترجمة: هبة �صلبي
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حين ي�صل هذا العدد من »فكر وفن« لأيدي القراء لن يكون تنظيم »الدولة الإ�صالمية« اأو »داع�س« قد اختفى عن 

الوجود في العراق و�صوريا، ولن تكون منطقتنا قد نعمت بالهدوء وال�صتقرار. بل على العك�س، اإذ ت�صير معظم الدلئل 

اإلى اأن هذا التنظيم �صيرافقنا لفترة طويلة، خ�صو�صا اأن „بقاءه“ و “تمدده“ باتا لغزا ي�صتع�صي على الحل. كما اأن 

قادة التحالف الدولي، الذي ت�صكل على عجل، يح�صروننا نف�صيا للتاأقلم مع بقائه لعدة �صنوات. هم يتحدثون عن 

اإ�صتراتيجية بعيدة المدى، لكنها في نهاية المطاف �صتكون حا�صمة وكفيلة بالق�صاء عليه، ح�صب تب�صيرهم. بيد اأن 

الواقع الحالي يقول غير ذلك. فبالرغم من اأن اأكثر من اأربعين دولة اجتمعت على �صرورة مكافحة هذا التنظيم اإل 

اأن الح�صيلة متوا�صعة جدا حتى هذه اللحظة، ربما تكون في بع�س المناطق اأف�صل من غيرها، لكن بنية هذا التنظيم 

مازالت على حالها لم تم�س ب�صكل جوهري.

اأ�صئلة كثيرة تطرح بغزارة وتبقى دون جواب منذ اأن ظهر هذا التنظيم تحت ا�صمه الأول »الدولة الإ�صالمية في 

العراق وال�صام«. وبالرغم من اأنني ل�صت من ع�صاق نظرية الموؤامرة، لكن ثمة بقعة �صوداء، اأو لغزا ما يرافق »تمدد« 

هذه المجموعة من المقاتلين الدمويين العدميين. اإذ كيف يمكن لتنظيم اإرهابي غام�س اأن ي�صيطر على م�صاحات 

�صا�صعة في اأكثر منطقة ح�صا�صية في العالم، اأي منطقة ال�صرق الأو�صط ب�صرعة قيا�صية ويحتفظ بها؟ مدن وحوا�صر 

تاريخية في �صوريا العراق تخ�صع له وتبقى تحت اأمرته ليطبق فيها اأب�صع اأ�صكال الحكم ق�صوة في التاريخ. تنظيم يقتل 

ويذبح على الهواء مبا�صرة، ويتباهى ب�صبي الن�صاء وكاأنه يقوم بعمل بطولي، اأو يطبق »�صحيح الدين« (ح�صب دعايته) 

ومع ذلك ين�صم اإليه يوميا الع�صرات، اإن لم نقل المئات، من ال�صباب الم�صلم من كل اأنحاء المعمورة، حتى من الدول 

المتقدمة كالوليات المتحدة واأوروبا.

و  »الأ�صالة«  بين  �صكله  اأربعيني يجمع في  �صاب  بال�صواد،  يت�صح  التراجيديا حين خرج علينا رجل  وكانت قمة 

»المعا�صرة« ويعلن عن نف�صه »خليفة« للم�صلمين ويدعونا جميعا لمبايعته وبكل جدية وثقة بالنف�س. لي�س هذا فح�صب، 

بل، وبعد ذلك باأ�صهر، يظهر �صخ�س اآخر في قناة ف�صائية عربية م�صهورة ليقدم نف�صه باحثا في »�صوؤون دولة الخالفة« 

ومحذرا من لم يبايع هذا الخليفة »الوهمي« بالويل والثبور. فح�صب راأيه اأن في „رقبة كل م�صلم بيعة له“، واإن „لم 

يبايع فاإنه يخالف جزءا من �صحيح الدين“.  

ربما في البداية ا�صتهان بع�صنا بظهور هذا التنظيم والإعالن عن نف�صه »الدولة الإ�صالمية في العراق وال�صام« 

وتعامل معه كنكتة ل ت�صتحق الهتمام. ع�صرات المقالت والتعليقات في و�صائل الإعالم ومواقع التوا�صل الجتماعي 

اإلى  „تمددت“، خ�صو�صا في �صوريا، وتحولت  »النكتة« �صرعان ما  اأن هذه  بيد  التنظيم وخليفته.  كانت ت�صخر من 

كابو�س رهيب. خطف وقتل و�صيطرة على مناطق المعار�صة وعلى الثروات الطبيعية في �صوريا اأمام مراأى وم�صمع 

الأ�صف،  مع  المناطق  بع�س  في  �صداه  وجد  الإ�صالمي  للدين  فهم خا�س  تطبيق  في  والغلو  الوح�صية  هذه  العالم. 

وكاأنه جاء ملبيا لمظلومية تاريخية اأو ملبيا لرغبات اآنية لمجموعة تعتقد اأنها تتعر�س لالإق�صاء والتهمي�س. ففكرة 

عودة الخالفة الإ�صالمية، منذ الق�صاء عليها على يد م�صطفى كمال اأتاتورك عام 1٩٢4 لم تغادر مخيلة الكثيرين 

من الم�صلمين. كما اأن النك�صات التي تعر�صت لها بلدان الربيع العربي وهيمنة ال�صراع المذهبي، ال�صني ال�صيعي، 

خ�صو�صا على �صوء ال�صتقطاب الحا�صل حول �صوريا بعد اندلع الثورة عام ٢٠11، دفعت بمنطقتنا اإلى المزيد من 

التع�صب الديني والطائفي (المذهبي) وحتى القومي. لحظوا ال�صتقطاب الحا�صل بين العرب والكرد حول مدينة 

كوباني/ عين العرب و�صعور البع�س من النخب العربية اأن الغرب هب لنجدة الكرد بينما ترك العرب، وخ�صو�صا 

ال�صنة يقتلون ولم يحرك �صاكنا.

اليوم وبعد انت�صار هذا الكابو�س وطغيان خطاب التع�صب والغلو وانكما�س جميع المكونات الدينية والقومية على 

نف�صها وعلى هوياتها ال�صيقة، باتت منطقتنا باأم�س الحاجة اإلى ا�صتمكال ثورات الربيع العربي باعتماد خطاب جامع، 

خطاب مدني عقالني يتجاوز منطق الغلو ويق�صي على اأ�صباب انت�صاره. هذا الخطاب كفيل بالق�صاء على مبررات 

وجود »دولة داع�س«، لكنه ل يعني عدم �صربها بالقوة ووقف „تمددها“ بال�صالح اأي�صا.  

  اأحمد ح�سو    �صحافي �صوري من اأ�صرة تحرير مجلة »فكر وفن«.

 

كابو�س „يتمدد“

في الحاجة اإلى خطاب يتجاوز الهويات ال�سيقة

AHMAD HISSOU   اأحمد ح�سو
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